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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Hak Kekayaan Intelektual pada prinsipnya adalah hasil pemikiran, 

kreasi dan desain seseorang yang oleh hukum diakui dan diberikan hak atas 

kebendaan sehingga hasil pemikiran, kreasi dan desain tersebut dapat 

diperjualbelikan. Dengan demikian, seseorang yang memiliki hak kekayaan 

intelektual dapat diberikan royalty atau pembayaran oleh orang lain yang 

memanfaatkan atau menggunakan hak kekayaan intelektualnya tersebut.
1
 

Kita ketahui bahwa hak kekayaan Intelektual timbul atau lahir karena 

adanya intelektualitas seorang sebagai inti atau objek pengaturannya. Oleh 

karena itu, pemahaman terhadap hak ini pada dasarnya merupakan 

pemahaman terhadap hak atas kekayaan yang timbul atau lahir dari 

intelektualitas manusia. 

Banyak karya-karya yang lahir atau dihasilkan oleh manusia melalui 

kemampuan intelektualitasnya, baik melalui daya cipta, rasa, dan karsa. 

Perlindungan hukum terhadap hasil intelektualitas manusia seperti di bidang 

teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra dan lain-lain , perlu diperhatikan 

dengan serius. Sebab karya manusia telah dihasilkan dengan  suatu 

pengorbanan tenaga, pikiran, waktu bahkan biaya yang tidak sedikit. 

Pengorbanan demikian tentunya menjadikan karya yang dihasilkan memiliki 

nilai yang patut dihargai. Ditambah lagi dengan adanya manfaat yang dapat 
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dinikmati yang dari sudut ekonomi karya-karya seperti itu tentunya memiliki 

nilai ekonomis yang tinggi. 

Salah satu aspek hukum bisnis yang perlu mendapat perhatian adalah 

apa yang dinamakan dengan hak milik intelektual  (intellectual property right) 

karena hak milik intelektual ini berkaitan erat dengan aspek hukum lainnya, 

seperti aspek teknologi, aspek ekonomi, dan seni. Bahkan beberapa waktu 

yang lalu seorang perancang model Italian bernama piere Cardin, datang ke 

Indonesia untuk meminta kepada pemerintah Indonesia agar lebih 

memperhatikan hasil karya seseorang untuk tidak melakukan pembajakan 

secara “seenaknya“.
2
 

Dengan alasan diatas, maka dasar pemberian hak kepada para pencipta 

(creator), penemu (inventor) atau pendesain, yang hasil karyanya digunakan 

untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat, serta kesejahteraan manusia 

perlu dipahami masyarakat. Secara logis seharusnya dapat diterima bahwa 

setelah hak diberikan kepada mereka yang berprestasi, kewajiban akan timbul 

pada masyarakat yang berkepentingan dengan hasil karya itu untuk tidak 

menggunakannya tanpa hak, memalsukan, memperbanyak tanpa izin atau 

mencuri idenya. 

Diharapkan masyarakat sadar, hal itu merugikan sipencipta, pendesain, 

atau inventor , juga Negara sehubungan dengan pajak. Salah satu bagian 

penciptaan adalah cipta/karya arsitektur. Sejak lahir sampai meninggal dunia, 

tidak pernah lepas dari lingkungan arsitektur. Sehubungan dengan itu, sering 
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dijumpai karya arsitektur yang amat mengecewakan terutama karya yang 

merupakan jiplakan  atau contekan dari bangunan-bangunan  modern yang 

sudah ada di negera barat. Hal ini berdampak semakin menipis dan pudarnya 

karya arsitektur sebagai karya seni dari kebudayaan, keadaan ini diperparah 

lagi dengan pelanggaran berupa pengcopian atas karya arsitektur yang 

dilakukan dengan menggambar ulang secara lansung dengan mengganti nama 

penciptanya. 

Suatu kenyataan bahwa perkembangan bangunan semakin maju, jadi 

sangat dibutuhkan perlindungan hukum atas karya arsitektur untuk 

menghindari adanya pelanggaran hukum terhadap karya arsitektur. Peraturan 

Undang-Undang Hak Cipta belum cukup untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap cipta karya arsitektur yaitu kriteria yang disebut sebagai 

pelanggaran terhadap karya arsitektur tidak jelas disebutkan didalam Undang-

Undang Hak Cipta. Adapun penyebab timbulnya pelanggaran terhadap hak 

cipta karya arsitektur yaitu faktor moral, kebudayaan Indonesia yang bersifat 

komunal, materi perundang-undangan yang belum cukup mengatur dan 

kesulitan dalam melakukan pembuktian. Sedangkan untuk  mengatasi 

pelanggaran terhadap hak cipta karya arsitektur adalah Ikatan Arsitek 

Indonesia (IAI) sebagai asosiasi memberikan penghargaan kepada pencipta 

yang karyanya dapat dikategorikan sebagai karya arsitektur yang baik dan 

adanya pemberian sanksi kepada pelaku pelanggaran hak cipta karya 

arsitektur. 



4 
 

Sejauh ini, pelanggaran hak cipta terjadi dalam bentuk building plan 

oleh develover atau pemilik bangunan yang menggunakan jasa arsitek yang 

memakai building plan pihak lain. Para arsitek cenderung mengikuti 

permintaan dan slera kliennya. Apabila trendnya sedang mengarah pada 

arsitektur gaya spanyol, maka kerja arsitek akan didikte keselera pasar itu. 

Karya yang disajikan dengan demikian hanya menampilkan estetika atau 

ekspresi yang mengarah pada trend tersebut. Karena itu yang menjadi 

kepentingan para arsitek saat ini adalah pengakuan hak moralnya. Jika hal itu 

menjadi tuntutan, maka UU Hak Cipta Indonesia harus mengatur secara lebih 

jelas dan tegas, bagaimana Hak Moral arsitek dapat memperoleh perlindungan 

yang memadai, baik dari aspek integrity maupun paternity. Diantarannya, 

mengatur kewajiban untuk menyatakan nama arsitek secara tertulis dalam 

bangunan, seperti layaknya prasasti di dalam gedung atau di pintu masuk atau 

di dekat bangunan yang memungkinkan orang membaca dan mengetahuinya.
3
 

Disamping itu, diperlukan usaha memasyarakatkan atau 

mensosialisasikan Undang-Undang Hak Cipta tersebut. Hak cipta sangat perlu 

diberi perlindungan hukum atas hasil karya ciptanya. Yang gunanya terutama 

untuk menjamin adanya kepastian hak agar para pencipta dapat lebih kr eatif 

untuk menciptakan karya arsitektur yang baik dengan adanya kepastian hukum 

untuk melindungi hak pencipta, maka pelanggaran terhadap karya arsitektur 

dapat dibatasi. 
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Sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta, karya arsitektur memiliki 

elemen Hak Ekonomi dan Hak Moral. Dalam kerangka hak ekonomi, arsitek 

memiliki hak untuk mendapatkan  perlindungan dari pemanfaatan dari karya 

arsitekturnya oleh pihak lain tanpa izin. Ini berarti, hanya arsiteknya sendiri 

yang berhak menggunakan karyanya untuk dasar dan atau acuan membangun 

perumahan, gedung-gedung, maupun kontruksi bangunan-bangunan lain yang 

berpenampilan estetis secara arsitektural.
4
 

Suatu karya arsitektur sangat erat hubungannya dengan kebutuhan 

manusia, tidak hanya dari segi seni atau keindahan, tetapi juga yang terpenting 

adalah kebutuhan atas keamanan dan kenyamanan, baik dari segi konstruksi, 

tata letak bangunan, efisiensi, maupun dari segi ekonomis, untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut seorang arsitek diharapkan mampu untuk mewujudkannya, 

karena seorang arsitek dianggap mempunyai kemampuan dan keahlian dalam 

seni merancang atau mendesain bangunan. 

Kemampuan merancang atau mendesain seorang arsitek didapat 

melalui sesuatu pendidikan, pelatihan pengalaman, disiplin, sehingga 

merupakan suatu kewajaran jika karya cipta seorang arsitek dihargai dan 

dilindungi. Karena untuk mewujudkan suatu bentuk desain yang mempunyai 

nilai seni perlu adanya integrasi antara alam, manusia itu sendiri, dan berfikir 

dalam lingkungan yang ideal sehingga dapat tercipta suatu komposisi yang 

harmonis. 
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Arsitektur adalah seni atau ilmu bangunan, termasuk   perencanaan, 

kontruksi dan penyelesaian dekoratip, sifat karakter atau langgam bangunan, 

kegiatan atau proses membangun bangunan, bangunan-bangunan, sekelompok 

bangunan. Arsitektur adalah pemikiran yang matang dalam pembentukan 

ruang. pembaharuan arsitektur secara terus menerus adalah disebabkan 

perubahan konsep ruang.
5
 

 Kepemilikan atas suatu karya arsitektur baik yang dianggap sebagai 

suatu karya seni ataupun tidak oleh masyarakat merupakan hak mutlak dari 

para arsitek, hak milik tersebut meliputi semua sketsa-sketsa, gambar-gambar 

rancangan, dan rencana anggaran biaya yang asli. Karya arsitektur kita dapat 

dengan mudah menikmatinya karena keberadaannya ada didepan kita atau 

disekitar kita, baik itu berupa bangunan dengan gaya arsitektur modern, 

mapun bangunan-bangunan tua peninggalan colonial belanda yang 

mempunyai gaya yang unik serta memiliki nilai seni yang tinggi. 

Perkembangan pembangunan di Indonesia tidak terlepas peranan para 

arsitektur yang menghasilkan karya-karya hak cipta dibidang arsitektur, hal ini 

dapat terlihat dengan jelas terutama pembangunan aspek fisiknya, dimana 

banyak sekali terdapat bangunan-bangunan indah dan megah dengan gaya 

arsitektur yang bervariasi antara satu dengan yang lain. Kontruksi bangunan 

tersebut dapat berupa rumah tinggal, perkantoran, pusat perbelanjaan , pusat  

rekreasi , yang mempunyai nilai artistik  yang khas dan unik dengan gaya 

arsitektur yang indah. 
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Salah satu bentuk karya arsitektur yang paling dekat dengan kehidupan 

manusia adalah rumah tinggal atau secara umum dapat disebut dengan 

perumahan. Bentuk-bentuk indah karya perumahan yang dibuat  merupakan 

salah satu nilai jual yang penting. Akan tetapi  dalam perkembangannya, 

desain-desain perumahan yang ditawarkan adalah hampir sama.  

Kecerdasan intelektual suatu bangsa sangat ditentukan oleh seberapa 

jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu 

dalam suatu Negara, dan kreativitas manusia untuk melahirkan karya-karya 

intektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra yang bernilai 

tinggi , serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi harus 

dilindungi.
6
 

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan,atau memperbanyak ciptaannya, atau memberi izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundangan yang berlaku, mengandung pengertian selain pencipta 

orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin pencipta, karena hak tersebut 

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan.
7
 

Dalam pasal 40 huruf  h UU No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, 

dinyatakan bahwa salah satu karya intelektual hak cipta yang dilindungi 

adalah karya arsitektur, antara lain wujud fisik bangunan, penataan letak 

                                                             
6
 Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektuan ( intelektuak property rights). PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 56 
7
 Abdul Saliman, Hukum Bisnis Untuk Perusahaan,  (Jakarta: Kencana, 2010) , h.174 



8 
 

bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar teknis bangunan, dan model 

atau maket bangunan. Akan tetapi sampai saat ini belum terdapat kejelasan 

tantang prosedur perlindungan terhadap karya arsitektur. Berdasarkan uraian 

diatas, terlihat betapa pentingnya sebuah karya arsitektur untuk dilindungi. 

Perlindungan hak cipta terhadap karya arsitektur dinilai masih rancu. Karna 

didalam Undang-undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tidak dijelaskan lebih 

lanjut , mengenai pelanggaran hak cipta karya arsitektur. 

Dalam ketentuan UU hak cipta disebutkan bahwa penambahan jumlah 

suatu  ciptaan baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial 

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama termasuk 

pengaliwujudan secara permanen ataupun temporer merupakan suatu 

pelanggaran hak cipta. Perubahan terhadap karya arsitektur menurut ketentuan 

UU No. 28 Tahun 2014 tentang  Hak Cipta pasal 44 ayat 3 , hanya 

diperbolehkan berdasarkan pertimbangan teknis. Yang dimaksud dengan 

pertimbangan teknis adalah misalnya perubahan luas tanah yang tidak 

mencukupi, letak posisi yang tidak simetris, komposisi material bahan yang 

berbeda, dan perubahan bentuk arsitektur karena faktor alam. Penjelasan yang 

sebenarnya kurang begitu  jelas dimana didalam penjelasan tersebut tidak 

disebutkan barometer penilaian kapan hak cipta sebuah karya arsitektur 

dilanggar. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah 

ini lebih lanjut tentang “KARYA ARSITEKTUR PERUMAHAN DALAM 

KERANGKA HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL  DITINJAU DARI 

UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK 

CIPTA”.  

B. Batasan Masalah  

Dari latar belakang masalah diatas, penulis memberi batasan masalah 

yaitu kedudukan hukum karya arsitektur perumahan dalam hak kekayaan 

intelektual dan bagaimana  perlindungan hukum karya arsitektur perumahan di 

Indonesia. 

C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas,maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Kedudukan Hukum Karya Arsitektur Perumahan Dalam Hak 

Kekayaan Intelektual  Ditinjau dari  UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta ? 

2. Bagaimana Perlindungan Hukum Karya Arsitektur Perumahan di 

Indonesia ? 

D. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui kedudukan hukum Karya Arsitektur Perumahan 

Dalam Hak Kekayaan Intelektual Ditinjau dari UU No. 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. 

b. Untuk mengetahui bagaimana  Perlindungan Hukum Karya 

Arsitektur Perumahan di Indonesia. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun penelitian ini berguna bagi: 

a. Untuk sebagai salah satu syarat dalam melengkapi tugas untuk 

memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari’ah dan Ilmu 

Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.   

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam kedudukan hukum 

karya arsitektur perumahan dalam kerangka hak kekayaan 

intelektual.  

c. Untuk dapat memberi sumbangan fikiran serta informasi dan 

pemahaman yang mendalam mengenai bagaiman perlindungan 

hukum karya arsitektur perumahan di Indonesia. 

d. Sebagai bahan informasi untuk melakukan penelitian berikutnya 

terhadap masalah yang sama. 

E. Metode Penelitian 

Untuk keberhasilan suatu penelitian, selain dalam menjawab 

permasalahan yang diajukan, tujuan dan manfaat penelitian juga ditentukan 

oleh metodologi penelitian yang digunakan dalam sebuah penelitian itu. 
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Sehubungan dengan hal tesebut, maka untuk mendapatkan data yang akurat 

dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:  

1.  Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

Dari sudut metode yang dipakai dalam penelitian ini, maka 

penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum normatif. Penelitian 

hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.
8
 sesuai dengan rumusan 

permasalahan yang diatur oleh penulis, maka sifat penelitian yang 

digunakan oleh penulis adalah deskriptif analisis, yang artinya mencoba 

memberikan gambaran secara rinci  tentang kedudukan hukum karya 

arsitektur perumahan dalam hak kekayaan intelektual dan bagaimana  

perlindungan hukum karya arsitektur perumahan di Indonesia. 

2. Sumber Dan Jenis Data 

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (library research), oleh 

karena itu data yang di gunakan adalah data sekunder. Data sekunder 

adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (library research) 

terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji, yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti, rancangan undang-

undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
9
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Data  sekunder terdiri dari; bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder, dan bahan hukum tersier.
10

 

a. Bahan hukum primer 

Adalah bahan hukum yang mengikat,
11

 yang terdiri dari peraturan 

perundang-undangan dan peraturan-peraturan lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian ini, yakni Undang-undang No. 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

b. Bahan hukum sekunder 

Adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer. yaitu;
12

 rancangan peraturan perundang-undangan, 

rancangan peraturan pemerintah, hasil karya ilmiah dari kalangan 

hukum. 

c. Bahan hukum tersier 

Adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri 

dari kamus-kamus hukum ensiklopedia, indeks kumulatif.
13

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan tata cara atau langkah-

langkah untuk mendapatkan data penelitiannya.
14

 Teknik pengumpulan 
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bahan hukum yang akan digunakan sebagai sumber didalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan bahan hukum dengan jalan 

membaca peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen resmi, 

judul, artikel-artikel dari internet, maupun literature-literatur yang lain erat 

kaitannya dengan permasalahan yang dibahas berdasarkan bahan hukum 

sekunder. 

4. Analisis data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, perlu segera 

diolah oleh peneliti.
15

 Tektik pengumpulan data yang peneliti gunakan 

adalah studi dokumen dan studi kepustakaan. Studi dokumen merupakan 

langkah awal dari setiap penelitian hukum ( baik normatif maupun 

sosiologis ) karena penelitian hukum selalu bertolak dari premis 

normatif.
16

 Adapun analisa yang dilaksanakan penulis dalam penelitian ini 

terhadap data yang dikumpul kemudian untuk selanjutnya diolah dan 

disajikan serta dibahas berdasarkan permasalahan yang diteliti dalam 

bentuk uraian kalimat yang rinci yang dihubungkan dengan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku serta pendapat ahi hukum, kemudian 

menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni mengemukakan kaedah-

kaedah umum kemudian dianalisa dan selanjutnya ditarik kesimpulan 

secara khusus. 
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F. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini penulis membagi pembahasan dalam lima 

BAB. Adapun BAB sistematika pembahasannya sebagai berikut: 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Terdiri dari Latar Belakang, Batasan masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan 

sistematika penulisan. 

BAB II  :   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tinjauan tentang 

hak cipta, yaitu pengertian hak cipta, hak moral dan hak 

ekonomi.   

BAB III  :  TINJAUAN UMUM 

Pada bab ini berisikan tentang pengertian HAKI, gambaran 

umum perumahan,kode etik arsitek Indonesia.  

BAB I V :  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagaimana kedudukan hukum karya arsitek perumahan 

dalam hak kekayaan intelektual ditinjau dari UU No. 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta hasil, bagaimana 

perlindungan hukum karya arsitektur perumahan di 

Indonesia. 

BAB V :  PENUTUP 

    Dalam Hal ini terdiri dari kesimpulan dan saran. 

DAFTAR PUSTAKA 


