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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

1. Pengertian Hak Cipta 

 Pengertian Hak Cipta adalah secara harfiah berasal dari dua kata 

yaitu hak dan cipta. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” 

berarti suatu kewenangan yang diberikan kepada pihak tertentu yang 

sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak.Sedangkan kata “cipta” atau 

“ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan menggunakan akal 

pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. Sehingga dapat 

diartikan bahwa hak cipta berkaitan erat dengan intelektual manusia. 

 Yang menjadi prinsip dalam membedakan perlindungan hak cipta 

dengan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual lainnya adalah bahwa 

hak cipta melindungi karya sastra (literary works) dan karya seni (artistic 

works) dengan segala bentuk perkembangannya didunia ini. Sebagai 

contoh, karya sastra dapat berupa buku pelajaran, teks lagu, tulisan dan 

lain-lain, sedangkan karya seni dapat berupa lagu/musik, tarian dan lain-

lain.
16

  

 Istilah hak cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad 

Syah, SH pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang 

kemudian di terima di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak 

pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya, karena 
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istilah hak pengarang itu memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-

olah yang di cakup oleh pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, 

atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang saja, padahal 

tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan terjemahan 

dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.  

 Hak Cipta 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.
17

 

  Hak cipta berlaku pada berbagai jenis karya seni atau karya cipta 

atau “ciptaan”. Ciptaan tersebut dapat mencakup puisi, drama, serta karya 

tulis lainnya,film, karya-karya koreografis (tari, balet, dan sebagainya), 

komposisi musik, rekaman suara, lukisan, gambar, patung, foto, perangkat 

lunak komputer,siaran radio dan televisi, dan (dalam yurisdiksi tertentu) 

desain industri. 

  Hak cipta merupakan salah satu jenis hak kekayaan intelektual, 

namun hak cipta berbeda secara mencolok dari hak kekayaan intelektual 

lainnya (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 
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melakukannya. Sebagai seorang pemegang hak cipta  mempunyai hak 

untuk: 

a. Memperbanyak ciptaannya, artinya pencipta atau pemegang hak cipta 

dapat menambah jumlah ciptaan dengan perbuatan yang sama, hampir 

sama atau menyerupai ciptaan-ciptaan tersebut dengan 

mempergunakan bahan-bahan yang sama termasuk mengalih wujudkan 

ciptaan. 

2) Mengumumkan ciptaan, artinya pencipta atau pemegang hak cipta 

dapat menyiarkan dengan menggunakan alat apapun, sehingga ciptaan 

dapat didengar, dibaca atau dilihat oleh ornag lain 

3) Memperbanyak haknya, artinya hak cipta sebagai hak kebendaan, 

maka pencipta atau pemegang hak cipta dapat memperbanyak hasil 

ciptaannya dan menggugat pihak yang mengambil haknya dengan cara 

melawan undang-undang.
18

  

2. Sejarah Perlindungan Hak Cipta di Indonesia 

Sejarah hak cipta di Indonesia bermula pada tahun 1958, bertolak 

dari nasionalisme ekonomi yang di dengungkan Bung Karno. Perdana 

Menteri Djunda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan 

menyatakan semua ketentuan hkum tentang hak cipta tidak berlaku, agar 

para intelektual indonesia bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karya 

asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak 

menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat internasional, sikap 
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itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman 

Belanda tentang hak cipta, yakni Auteurswet 1912 statsblad Nomor 600 

tahun 1912 (aturan kolonial pertama yang sudah di sesuaikan dengan 

Konveksi Bern) berlaku lagi. 

Selanjutnya pada tahun 1982 Pemerintah Indonesia mencabut 

pengaruh tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 statsblad Nomor 

600 tahun 1912, dan sebagai gantinya menetapkan Undang-undang Nomor 

6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak 

cipta pertama di Indonesia, Undang-undang itu diubah menjadi Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1987, UU Nomor 12 Tahun 1997, dan dengan 

akhirnya Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 yang yakni berlaku. 

Pada awalnya hak monopoli itu di berikan kepada pihak penerbit 

untuk menjual karya-karya cetak. Baru ketika peraturan hukum tentang 

copyright mulai di undangkan pada tahun 1710 melalui pemberlakuan 

statute of Annedi Inggris, hak tersebut diberikan ke pengarang, bukan phak 

penerbit. Peraturan tersebut juga mencakup perlindungan kepada para 

konsumen yang pada dasarnya menjamin bahwa penerbit tidak akan pada 

mengatur pengunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli 

berlangsung. Selain itu, peraturan itu juga mengatur masa lalu hak 

eksklusif bagi pemegang copyright (28 tahun). Kemudian setelah itu karya 

tersebut menjadi menjadi milik umum yang bisa di manfaatkan siapa saja 

secara bebas. 
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Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary Works 

(“konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra”) atau yang 

biasa disebut secara singkat dengan “Konvensi Bern” saja, yang mulai 

berlaku di tahun 1886, merupakan bagian ketentuan hukum internasional 

yang pertama mengatur masalah copyright antara negara-negara berdaulat.  

Dalam konvensi ini, copyright diberikan seacara otomatis kepada 

si pembuat karya cipta, dan pengarang atau pembuat tidak harus 

mendaftarkan karya nya untuk mendapatkan copyright segera setelah 

sebuah karya dicetak atau disimpan dalam satu media, si pengarang 

otomatis mendapatkan hak eksklusif copyright terdapat karya tersebut dan 

juga terdapat karya derivatif atau turunannya (karya-karya lain yang di 

buat berdasarkankarya yang pertama), hingga si pengarang secara ekplesit 

menyatakan sebaliknya atau hingga masa berlaku copyright tersebut sudah 

habis. 

Pergantian ketentuan hukum melalui pembaruan sejumlah undang-

undang tersebut tidak lepas dari peran Indonesia dalam hubungan 

internsional. Pada tahun 1994 Indonesia telah meratifikasi pembentukan 

Organisasi Pedagang Dinia (world Trade Organization¬WTO), yang 

mencakup pula Perjanjian tentang trade related Aspects of intellectual 

propertyrights-TRIPs (”Perdagangan yang Terkait dengan Hak Kekayaan 

Intelektual”). Ratifikasi tersebut di wujudkan dalam bentuk Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada Tahun 1997 Indonesia meratifikasi 

kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 
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1997. Yang tidak kalah pentingnya, juga Indonesia meratifikasi copyrights 

Treaty (“perjanjian Hak Cipta”) yang disahkan oleh World intellectual 

property Organization (WIPO) melalui Keputusan Presiden Nomor 19 

Tahun 1997.
19

 

Dari media pers kita mendengar bahwa pembajakan dan segala 

bentuk pelanggaran hak cipta bukan baru dinyatakan sebagai pebuatan 

ilegal per 29 juli 2003, saat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 mulai 

berlaku. Namun sebenarnya sudahlebih dari seabad silam tindak 

pembajakan dinyatakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan 

memperjualbelikan barang-baang palsu adalah transaksi ilegal, karena 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 bukanlah Undang-undang Hak 

Cipta pertama yang dimiliki Indonesia, melainkan penyempurnaan dari 

sekian banyak Undang-undang yang sudah ada sebelumnya. 

Dalam Undang-undang Hak Cipta Undang-undang Nomor 6 Tahun 

1982, pelanggaran terhadap hak cipta masih dikualifikasikan sebagai delik 

aduan dengan ancaman pidana maksimum tiga tahun penjara serta denda 

maksimum Rp. 5.000.000 . Pada revisinya melalui  Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1987, delik aduan tersebut diubah menjadi delik biasa 

dengan ancaman pidana maksimum tujuh tahun penjara serta denda 

maksimum Rp100 juta. Artinya jika sebelumnya aparat penegak hukum 

baru bertindak ketika ada pengaduan dari masyaraka, kini aparat 

dimungkinkan bersikap proaktif dalam upaya memberantas pelanggaran. 
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Kualifikasi sebagai delik biasa tersebu terus dianut dalam Undang-

undang Nomor 12 Tahun 1997 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 

2002. Apabila sebelumnya ancaman pidana hukuman penjara tujuh tahun 

dan dengan denda maksimum Rp 100 juta tidak cukup membuat gentar 

para pelaku pelangaran hak cipta, maka Undang-undang hak Cipta yang 

baru ini jauh lebih garang dengan mencantumkan anaman pidana penjara 

maksimum tujuh tahun dan denda maksimum hingga Rp. 5 miliar. Oleh 

kana itu, sejak tahun 1987 pemerintah sebenarnya sudah diberi 

kewenangan yang memandai untuk mengawasi serta membersikan pusat-

pusat penjualan barang bajakan. 

3. Sifat Dasar hak Cipta 

Hukum Hak cipta bertujuan melindugi ciptaan-ciptaan para 

pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, 

pemahat, programmer komputer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta 

ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa izin 

mengumumkan atau  memperbanyak karya cipta pencipta.  

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas 

suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta dibidang 

seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Ketika anda membeli sebuah buku, 

anda hanya membeli hak untuk menyimpan dan meminjamkan buku 

tersebut sesuai keinginan anda. Buku tersebut adalah milik anda pribadi 

dalam bentuknya yang nyata atau dalam wujud benda berupa buku. 

Namun, ketika anda membeli buku ini, anda tidak Hak Cipta karya tulis 
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yang ada dalam buku yang dimiliki oleh si pengarang ciptaan karya tulis 

yang diterbitkan sebagai buku.  

Dengan kerangka berpikir tentang sifat dasar Hak Cipta yang 

demikian. Anda tidak memperoleh hak untuk mengkopi ataupun 

memperbanyak buku tanpa seizin dari si pengarang. Apalagi menjual 

secara komersial hasil perbanyakan buku yang dibeli tanpa seizin dari 

pengarang. Hak memperbanyak karya tulis adalah hak ekslusif pengarang 

atau seseorang kepada siapa pengarang mengalihkan perbanyakan dengan 

cara memberikan lisensi. Pencipta sebagai pemilik hak cipta memiliki 

suatu kekayaan intelektual dalam bentuk tidak berwujud (intangible) yang 

bersifat sangat pribadi.  

Seorang pemegang Hak Cipta yaitu pengarang itu sendiri, memiliki 

suatu kekayaan intelektual yang bersifat pribadi dan memberikan 

kepadanya sebagai pencipta untuk mengksploitasi hak-hak ekonomi dari 

suatu ciptaan yang tergolong dalam bidang seni, sastra dan ilmu 

pengetahuan.
20

 

Pasal 1 Undang-undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 memuat 

definisi hak cipta sebagai berikut:  

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta ak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang 

berlaku.  
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Pasal 1 ayat (2) undang-undang hak cipta didefinisikan pencipta 

atau pengarangsebagai seseorang yang memiliki inspirasi dan dengan 

inspirasi tersebut menghasilkan karya yang berdasarkan kemampuan 

intelektual, imajinasi, ketrampilan, keahlian mereka dan diwujudkan 

dalam bentuk karya yang memiliki sifat dasar pribadi mereka. 

  Dengan demikian hak cipta didefinisikan sebagai hak eksklusif 

bagi para pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak suatu 

ciptaan atau memberikan izin kepada pihak lain untuk melakukan hal yang 

sama dalam batasan hukum yang berlaku. Yang penting untuk diingat 

adalah hak mengizinkan pemegang hak cipta untuk mencegah pihak lain 

memperbanyak tanpa izin. 

Hak cipta mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:  

a. Hak Cipta adalah hak eksklusif  

Dari definisi hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 disebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif; 

diartikan sebagai hak eksklusif karena hak cipta hanya diberikan 

kepada pencipta atau pemilik/pemegang hak, dan orang lain tidak 

dapat memanfaatkannya atau dilarang menggunakannya kecuali atas 

izin pencipta selaku pemilik hak, atau orang yang menerima hak dari 

pencipta tersebut (pemegang hak).Pemegang hak  cipta yang bukan 

pencipta ini hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif tersebut yaitu 

hanya berupa hak ekonominya saja. 
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b. Hak Cipta berkaitan dengan kepentingan umum 

Seperti yang telah dijelaskan bahwa hak cipta merupakan hak 

eksklusif yang istimewa, tetapi ada pembatasan-pembatasan tertentu 

yang bahwa Hak Cipta juga harus memperhatikan kepentingan 

masyarakat atau umum yang juga turut memanfaatkan ciptaan 

seseorang. Secara umum, hak cipta atas suatu ciptaan tertentu yang 

dinilai penting demi kepentingan umum dibatasi penggunaannya 

sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara kepentingan 

individu dan kepentingan masyarakat (kepentingan umum). 

Kepentingan-kepentingan umum tersebut antara lain: kepentingan 

pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kegiatan penelitian dan 

pengembangan. 

Apabila negara memandang perlu, maka negara dapat 

mewajibkan pemegang hak cipta untuk menerjemahkan atau 

memperbanyaknya atau pemegang hak cipta dapat memberi izin 

kepada pihak lain untuk melakukannya. 

c. Hak Cipta dapat beralih maupun dialihkan 

Seperti halnya bentuk-bentuk benda bergerak lainnya, hak cipta 

juga dapat beralih maupun dialihkan, baik sebagian maupun dalam 

keseluruhannya. Pengalihan dalam hak cipta ini dikenal dengan dua 

macam cara, yaitu: 

1) transfer‟: merupakan pengalihan hak cipta yang berupa pelepasan 

hak kepada pihak/ orang lain, misalnya karena pewarisan, hibah, 



37 

 
 

wasiat, perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan 

oleh peraturan perundang- undangan.  

2) ‘assignment’ : merupakan pengalihan hak cipta dari suatu pihak 

kepada pihak lain berupa pemberian izin/ persetujuan untuk 

pemanfaatan hak cipta dalam jangka waktu tertentu, misalnya 

perjanjian lisensi.  

d. Hak Cipta dapat dibagi atau diperinci (divisibility)  

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta dan juga 

norma „Principle of Specification’ dalam hak cipta, maka hak cipta 

dibatasi oleh: 

1) Waktu: misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun,  

2) Jumlah: misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu 

tahun  

3) Geografis: contohnya sampul kaset bertuliskan “For Sale in 

Indonesia Only” atau slogan “Bandung Euy”. 

4. Penandaan Hak Cipta 

Secara internasional disepakati bahwa agar suatu ciptan seperti 

buku atau film mendapatkan hak cipta pada saat diciptakan, ciptaan 

tersebut harus memmuat suatu “pemberitahuan hak cipta” (copy right 

notice). Pemberitahuan atau pesan tersebut terdiri atas sebuah huruf c di 

dalam lingkaran (yaitu lambang hak cipta( c), atau kata”copyright”, yang 

diikuti dengan tahun hak cipta dan nama pemegang hak cipta. Lantas 

seandainya karna tersebut telah di modifikasi (misalnya dengan terbitnya 
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edisi baru) dan hak ciptanya di daftarkan ulang, akan tertulis beberapa 

angka tahun. Bentuk pesan lain di perbolehkan bagi jenis ciptaan tertentu. 

Pemberitahuan hak cipta tersebut bertujuan untuk memberi tahu (calon) 

pengguna ciptaan bahwa ciptaan tersebut memiliki hak cipta. Dan 

perkembangan selanjutnya, persayaratan itu tidak di wajibkan lagi, 

terutama bagi negara-negara anggota konvensi Bern, selain untuk karya 

yang di ciptkan sebelum negara bersangkutan menjadi anggota Konvensi 

Bern. 

5. Prosedur Pendaftaran Hak Cipta 

 Di Indonesia, pendaftaran, pendaftaran karya ciptaan bukan 

merupakan suatu keharusan  bagi pencipta atau pemegang hak cipta. 

Timbulnya perlindungan suantu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau 

terwujud dan bukan karena pendaftaran. Namun demikian, surat 

pendaftran ciptaan dapat di jadikan sebagai alat bukti awal di pengadilan 

apabila terjadi sengketa di kemudian hari terhdap suatu karya atau ciptaan. 

Sesuai ketentuan Bab IV Undang-Undang Hak Cipta, pendaftaran 

hak cipta diselenggarakan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan 

Intelektual (Ditjen HAKI), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 

RI. Pencipta atau pemilik hak cipta dapat pula mendaftrakan langsung 

ciptaannya maupun melalui konsultan HAKI. “Daftar Umum Ciptaan “ 

yang mencatat ciptaan-ciptaan terdaftar dikelolah oleh Dirjen HAKI dan 

dapat dilihat oleh setiap orang tanpa di kenai biaya. Gambaran sederhana 

prosedur pengurus hak cipta dapat di lihat pada alur berikut, disertai 
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formulir buku yang diisi setiap kali seseorang hendak mengajukan 

pendaftaran hak cipta atas karya ciptaannya. 

 Permohonan pendaftaran ciptaan di ajukan dengan mengisi 

formulir yang di sediakan untuk itu dalam bahasa Indonesia dan di ketik 

rangkap dua. Dalam pendaftaran tersebut, pemohon di wajibkan: 

a. Melampirkan surat kuasa khusus, apabila permohonan di ajukan 

melalui kuasa. 

b. Melampirkan contoh ciptaan dengan ketentuan sebagai berikut: 

1) Jika berupa buku dan karya tulis lainnya, maka harus dilampirkan 

dua buah yang telah di jilid dengan edidi terbaik dan apabila buku 

itu berisi foto seseorang harus pula di lampirkan surat tidak 

keberatan dari orang yang di foto atau ali warisnya. 

2) Jika berupa program komputer, harus di sertakan dua buah disket 

di sertai buku petunjuk pengoperasian dari program komputer 

tersebut. 

3) Jika berupa CD/VCD/DVD, harus di sertai dua keping contoh 

disertai uraian ciptaannya. 

4) Jika berupa alat peraga, harus disertkan satu buah disertai dengan 

buku petunjuknya; 

5) Jika berupa lagu,harus di sertakan 10 buah contoh berupa notasi 

dan /atau syair. 

6) Jika berupa derama,harus disertakan dua buah naskah tertulis atau 

rekamannya. 
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7) Jika berupa tari (koreografi), harus di sertakan 10 gambar atau dua 

buah rekamannya. 

8) Jika berupa kisah pewayangan, harus disertakan dua naskah tertulis 

atau rekamannya. 

9) Jika berupa pantonim, harus disertai 10 buah gambar atau dua buah 

rekamannya. 

10) Jika berupa karya petunjukan, harus disertai dua buah rekamnnya. 

11) Jika berupa karya siaran, harus disertai dua buah rekamannya 

12) Jika berupa seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo, 

gambar, seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan 

dan kolase, harus di sertai 10 lembar foto nya. 

13) Jika berupa karya arsitektur, harus disertai satu buah gambar 

arsitektur. 

14) Jika berupa peta, harus disertai satu buah salinannya. 

15) Jika berupa karya sinematografi, harus disertai dua buah 

rekamannya 

16) Jika berupa terjemahan, harus disertai dua naskah yang disertai izin 

pemlik hak ciptanya. 

17) Jika berupa tafsir, saduran dan bunga rampai, harus disertai dua 

buah naskahnya. 

c. Adapun permohonan adalah sebuah badan hukum harus disertakan 

salinan resmi akta pendirian badan hukum atau fotokopinya dan 

dilegalisasi notaris. 
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d. Jika pemohon adalah perorangan, harus disertai fotokopi kartu tanda 

penduduk; dan 

e. Bukti pendaftran biaya permohonan sebesar Rp.75.000,00 atau ciptaan 

berupa program komputer sebesar Rp.150.000,00. 

f. Jika permohonan pendaftaran ciptaan yang menjadi pemegang hak 

ciptaannya bukan si pencipta sendiri, pemohon wajib melampirkan 

bukti pengalihan hak cipta tersebut.
21

 

6. Pembatasan Hak Cipta 

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga 

mengenal pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan 

demikian, tidaklah benar adanya anggapan bahwa pemegang hak cipta 

boleh memanfaatkan sesuka hati.
22

 Undang-undang Hak cipta memberikan 

beberapa pembatasan terhadap pemanfaatan hak cipta. Beberapa 

pembatasan pemanfaatan hak cipta tetapi tidak dikategorikan sebagai 

pelanggaran hak cipta diantaranya: 

a. Pengumuman dan/atau perbanyakan lembaga negara dan lagu 

kebangsaan menurut sifatnya yang asli. 

b. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan 

dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama pemerintah, kecuali apabila 

hak cipta itu dinyatakan dilindungi, baik dengan peraturan perundang-
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undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau 

ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyak.  

c. Pengambilan berita actual baik seluruhnya maupun sebagian dari 

kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis 

lain dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara lengkap  

d. Penggunaaan ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, 

penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan 

yang wajar dari pencipta  

e. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, 

guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan 

f. Pengambilan ciptaan pihak lain, baik seluruhnya atau sebagian, guna 

keperluan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang tidak 

dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang 

wajar dari pencipta. 

g. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan seni dan sastra 

dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika 

perbanyakan itu bersifat komersial. 

h. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara terbatas 

dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh 

perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan, dan 
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pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-mata untuk keperluan 

aktivitasnya. 

i. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan 

teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan bangunan. 

j. Pembuatan salinna cadangan suatu program komputer oleh pemilik 

program komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan 

sendiri.
23

 

Dalam konsideran “mengingat” pada Undang-undang Hak Cipta 

Indonesia dicantumkan dasar hukum, yaitu pasal 32 dan pasal 33 Undang-

undang Dasar 1945. 

Pada dasarnya kedua pasal tersebut memerintahkan kepada 

pemerintah republik Indonesia untuk memajukan dan melindungi 

kebudayaan rakyat Indonesia, dan semua hak milik warga negara Republik 

Indonesia (tentunya dalam ini termasuk hak milik atas hak cipta) harus 

mempunyai fungsi sosial. Oleh karenanya, pasal 13 sampai dengan pasal 

25 undang-undang hak cipta Indonesia, mengatur tentang hak seseorang 

atau suatu badan hukum ataupun suatu instansi resmi yang bukan sebagai 

pemegang hak cipta untuk mengumumkan, memperbanyak, mengambil, 

mengutip, membuat salinanya, menyiarkan, memotretnya dan 

memfotocopynya (bahkan hak cipta itu dapat dilarang untuk diumumkan 

oleh negara) atas hak cipta milik orang lain, dan hal itu tidak dikatakan 

sebagai pelanggaran hak cipta. ciptaan sendiri dibedakan menjadi dua: 

ciptaan yang tidak ada hak ciptanya dan ciptaan yang dilindungi. 
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a. Ciptaan yang tidak hak ciptanya 

1) Hasil rapat terbuka Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga 

Tinggi Negara, serta lembaga konstitusional lainnya.  

2) Peraturan perundang-undangan 

3) Putusan pengadilan dan penetapan hakim 

4) Pidato kenegaraan dan pidato pejabat pemerintah 

5) Keputusan badan arbitrase seperti misalnya, keputusan Mahkamah 

Pelayaran, keputusan panitia penyelesaian perselisihan perburuhan, 

keputusan Badan Urusan Piutang Negara dan lain-lainnya. 

b. Ciptaan yang dilindungi  

1) Buku, pamplet dan semua hasil karya tulis lainnya 

2) Ceramah, kuliah, pidato dan sebagainya 

3) Pertunjukan seperti music, karawitan, drama, tari, pewayangan, 

pantonime dan karya siaran antara lain untuk media radio, televisi, 

dan film serta karya rekaman radio 

4) Ciptaan tari (koreografi) ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa 

teks, dan karya rekaman suara atau bunyi.  

5) Segala bentuk karya seni rupa seperti seni lukis, seni pahat, seni 

patung, dan kaligrafi yang dilindunginya  

6) Seni batik (yang kontemporer) 

7) arsitektur
24
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