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ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pengamatan penulis mengenai  

Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret Jembatan Fly Over Yang 

Digunakan Promosi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pekanbaru Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta”. Hak Cipta adalah salah satu bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual 

yaitu merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam Hak Cipta, potret 

merupakan suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan hukum. 

Perlindungan hukum yang ada dibuat untuk melindungi hak pencipta dalam 

segala hal yang mencakup pendistribusian karya, menjual ataupun membuat 

lanjutan atau turunan dari karya yang diciptakan sebelumnya. Perlindungan yang 

didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan terhadap penjiplakkan 

(plagiat) oleh orang lain. Syarat potret dapat digunakan sebagai sarana promosi 

adalah setelah memperoleh persetujuan dari pemilik dan/atau pemegang Hak 

Cipta.  

Lokasi penelitian ini adalah di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Provinsi Riau Kota Pekanbaru. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap hasil potret jembatan 

flyover yang digunakan promosi oleh dinas pekerjaan umum dan penataan 

ruang pekanbaru berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 serta 

proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang. Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

hukum sosiologis, yaitu dengan cara melakukan survey langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang 

dapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian 

pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan 

penelitian ini. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diketahui jika terjadinya 

suatu permasalahan dalam Hak Cipta, maka perlu mengatahui bagaimana 

kronologi dari permasalahan tersebut. Terdapat beberapa cara penyelesaian 

sengketa permasalahan yang dapat diambil melalui jalur non-litigasi yaitu 

proses menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan atau dikenal juga 

dengan “Alternative Dispute Resolution”(ADR) dalam bahasa indonesia disebut 

penyelesaian sengketa alternatif. Cara penyelesaian sengketa melalui ADR 

akhir-akhir ini mendapat perhatian berbagai kalangan terutama dalam dunia 

bisnis, karna dapat menyelesaikan suatu permasalahan sengketa secara singkat 

dan sebagai cara penyelesaian perselisihan yang perlu dikembangkan untuk 

mengatasi kemacetan melalui pengadilan. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Setelah Indonesia merdeka dan memiliki peraturan sendiri di bidang hak 

cipta, sejarah pembentukan, dan perkembangan hukum hak cipta di Indonesia 

diwarnai dengan  beberapa kali penggantian undang-undang Hak Cipta. Undang-

undang mengenai hak cipta Indonesia yang pertama adalah Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 1982 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 7 

Tahun 1987 dan diganti kembali dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997 

sebelum akhirnya diganti dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan 

akhirnya diganti kembali dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta yang berlaku saat ini.
1
 

Ide dasar dari hak cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya 

manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini 

hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara khas sehingga dapat 

dilihat, didengar, atau dibaca. Selain Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

sampai pada pergantian Undang-undang Hak Cipta yang pada saat ini berlaku 

yaitu Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, terdapat juga beberapa peraturan 

lain di bidang hukum kekayaan intelektual yang berkaitan dengan hak cipta 

sebagai berikut :
2
 

                                                             
1
 Muhammad Djumhana, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori Prakteknya di Indonesia,  

(Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2003 ), h. 55. 
2
 Ibid. 
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1) Keputusan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan 

Berne Convention.  

2) Keputusan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Pengesahan WIPO Copyright Treaty.  

3) Keputusan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1988 tentang 

Pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap 

Hak Cipta antara Indonesia dan europe union.  

4) Keputusan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1989 tentang 

Pengesahan persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik Terhadap 

Hak Cipta antara Indonesia dan Amerika  

5) Keputusan Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1993 tentang 

pengesahan persetujuan perlindungan hukum timbal balik terhadap 

hak cipta antara indonesia dan australia  

6) Undang-undang nomor 7 tahun 1994 tentang ratifikasi TRIPs 

Agrement  

7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1994 

tentang Pengesahan Persetujuan Perlindungan Hukum Timbal Balik 

Terhadap Hak Cipta antara Indonesia dan Inggris.  

8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 

Tanggal 5 April 1989 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta  

9) Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M. 04-

PW.07.03 Tahun 1988 Tanggal 27 Mei 1988 tentang Penyidik Hak 

Cipta.  

10) Surat Edaran Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M.01- 

PW.07.03 Tahun 1990 Tentang kewenangan Menyidik Tindak Pidana 

Hak Cipta  

11) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1989 

Tentang Penerjemahan dan atau Perbanyakan Ciptaan Untuk 

Kepentingan Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, Penelitian, dan 

Pengembangan.  

12) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2004 

Tentang Pengesahan WIPO Performances and phonograms threati 

1996.  

13) Peraturan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2004 Tentang sarana 

Produksi Berteknologi Tinggi Untuk Cakram Optik (optical disc).  

14) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik 

Indonesia Nomor 648/MPP/Kep/10/2004 Tentang Pelaporan dan 

Pengawasan Perusahaan Industri Cakram Optik (Optical disc)  

15) Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 

11/MIND/PER/7/2005 Tentang Ketentuan Teknis Mengenai Mesin 

Peralatan Mesin Bahan Baku, dan Cakram Optik (Optical disc)  

16) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2005 

Tentang Ahli Teknologi Kekayaan Intelektual Serta Hasil Kegiatan 
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Penelitian dan Pembangunan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan  

17) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 

Tentang konsultan Hak Kekayaan Intelektual  

18) Keputusan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006 Tentang 

Pembentukan Tim Nasional Penanggulangan Pelanggaran Hak 

Kekayaan Intelektual. 

 

Dengan telah banyaknya regulasi yang terkait dengan Hak atas Kekayaan 

Intelektual, maka tentunya akan menjamin kepastian hukum bagi para yang selalu 

berkarya, tetapi sebaliknya dengan banyaknya regulasi yang mengatur namun 

perkara yang berkaitan dengan Hak atas Kekayaan Intelektual semakin 

meningkat.
3
 

Dalam hukum hak cipta, terdapat beberapa aspek karya yang dapat 

dilindungi. Seperti karya intelektual dan karya seni dalam bentuk ekspresi. 

Ekspresi yang dimaksud adalah dalam bentuk tulisan, lirik lagu, puisi, artikel dan 

buku, dalam bentuk gambar seperti foto, gambar arsitektur, dan peta serta dalam 

bentuk suara dan video seperti rekaman lagu, pidato, video pertunjukkan dan 

video koreografi.
4
  

Karya cipta yang telah diciptakan merupakan suatu karya yang bersifat 

khas dan pribadi, artinya ciptaan yang telah dibuat oleh pencipta tersebut hanya 

dapat dimiliki pencipta sebab bersifat pribadi dan karya cipta tersebut bersifat 

khas sebab telah dibuat sesuai imajinasi dari pencipta dan salah satu hasil karya 

pencipta dalam bentuk yang khas dalam lapangan seni adalah potret.
5
 Dalam hak 

cipta, potret merupakan suatu karya cipta yang telah mendapat perlindungan 

                                                             
3
 Insan Budi Maulana,  Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual Lirtelektual I, (Jakarta, 

Yayasan Klinik Haki dan Pusat Studi Hukum UII Yogyakarta, 2002), h. 14. 
4
 Eddy Damian,  Hukum Hak Cipta, (Bandung, PT. Alumni, 2002), h. 34. 

5
 Sanusi Bintang,  Hukum Hak Cipta, (Bandung, PT. Alumni, 1998), h. 26. 
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hukum. Perlindungan hukum yang ada dibuat untuk melindungi hak pencipta 

dalam segala hal yang mencakup pendistribusian karya, menjual ataupun 

membuat lanjutan atau turunan dari karya yang diciptakan sebelumnya. 

Perlindungan yang didapatkan oleh pembuat (author) adalah perlindungan 

terhadap penjiplakkan (plagiat) oleh orang lain.
6
 

Perlindungan hukum juga dianggap sebagai suatu gambaran dari 

bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan - tujuan hukum, yakni 

keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Bentuk perlindungan hukum yang 

diberikan untuk subyek, terdapat 2 (dua) macam, yakni perlindungan hukum yang 

bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk represif (pemaksaan), baik 

secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka untuk penegakkan hukum.
7
 

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak - hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
8
 

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta 

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum 

berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan 

peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.  

                                                             
6
 Pipin Syarifin, Deden Jubaidah, Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia, 

(Bandung, Pustaka Bani Quraisy, 2004), h. 18. 
7
 Sudikno Mertokusumo, Mengenali Hukum Suatu Pengantar, (Yogyakarta, Liberty, 2005), 

h. 12. 
8
 Satjipto Raharjo,  Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), h.74. 
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Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan 

terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya 

hak-hak tersebut.
9
 Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari 

perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan 

yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam 

hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya 

dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia 

memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.
10

 Menurut 

Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi 

masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai 

dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga 

memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.
11

 

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi 

individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang 

menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam 

pergaulan hidup antar sesama manusia. 

Penegakan hukum untuk setiap penjiplakkan juga dapat dilihat dari 

beberapa sudut (obyek atau subyek). Lalu, dilihat dari sudut subyek yang ada, 

penegakkan hukum dapat dilakukan oleh bentuk-bentuk subyek yang luas dan 

                                                             
9
 Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:PT. Bina 

Ilmu, 1987), h. 25. 
10

 CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

1980), h. 102. 
11

 Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program 

Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), h.3. 
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dapat diartikan pula sebagai suatu upaya penegakkan hukum oleh subyek (dalam 

arti yang terbatas atau sempit).  

Karena jelas, menurut Pasal 12 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan penggunaan secara 

komersial, dan/atau komunikasi atau potret yang dibuatnya guna kepentingan 

reklame atau periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang 

yang dipotret atau ahli warisnya. 

Hak ekonomi merupakan hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Jika semua ciptaan dibuat 

dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta 

dianggap sebagai pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan 

lain antara kedua belah pihak. Menurut penjelasan Pasal 4 undang-undang hak 

cipta hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi pencipta, sehingga 

tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pencipta.  

Pemegang hak cipta yang bukan pencipta hanya memiliki sebagian dari 

hak eksklusif berupa hak ekonomi. Pasal 9 ayat 1 undang-undang hak cipta bahwa 

pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan 

penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan, dalam segala bentuknya, penerjemahan 

ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian ciptaan, 

pendistribusian ciptaan atau salinannya, pertunjukan ciptaan, pengumuman 

ciptaan, komunikasi ciptaan, dan penyewaan ciptaan. Pasal 9 ayat (2) bahwa 

setiap yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan 

penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial cipta. Berbeda dengan 
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penguasaan, pemilikan mempunyai sudut hukum yang lebih jelas dan pasti. 

Seseorang menunjukkan hubungan antara orang dengan objek yang menjadi 

sasaran pemilikan. Namun, berbeda dengan penguasaan yang lebih faktual, 

pemilikan terdiri dari suatu komplek hak-hak yang kesemuanya dapat 

digolongkan kedalam ius in rem karena yang berlaku terhadap semua orang.  

Berbeda dengan ius personam yang hanya berlaku terhadap orang-orang 

tertentu. Pada umumnya ciri dari hak-hak yang termasuk dalam pemilikan adalah 

sebagai berikut :
12

 

(1) Pemilik mempunyai hak untuk memiliki barangnya, ia mungkin tidak 

memegang atau menguasai barang tersebut oleh karena barang itu, telah 

direbut dari orang lain. Sekalipun demikian, hak atas barang itu tetap ada 

pada pemegang hak semula.  

(2) Pemilik biasanya mempunyai hak untuk menggunakan dan menikmati 

barang yang dimilikinya. Pada dasarnya merupakan kemerdekaan bagi 

pemilik untuk berbuat terhadap barangnya.  

(3) Pemilik mempunyai hak untuk menghabiskan, merusak, atau mengalihkan 

barangnya. Pada orang yang menguasai suatu barang hak untuk 

mengalihkan itu tidak ada padanya karena adanya asas dad quot non habet 

oleh karena itu, si penguasa tidak mempunyai hak dan tidak juga dapat 

melakukan pengalihan hak kepada orang lain.  

(4) Pemilikan mempunyai ciri yang tidak mengenal pembatasan jangka waktu, 

pemilikan bersifat terbuka untuk penentuan lebih lanjut dikemudian hari, 

sedangkan pada pemilikan secara teoritis berlaku selamanya. Indonesia 

berperan aktif dalam percaturan ekonomi global. Hak cipta menjadi 

komoditi yang sangat berharga, dan transaksi yang berhubungan dengan 

hak cipta ini diatur dalam konvensi-konvensi Internasional. 

                                                             
12

 Adrian Hartanto, Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Foto Selfie oleh Pihak 

Lain dalam Jejaring Sosial (Medan: 2015) diakses pada tanggal 23 April 2019, pukul: 19.30 Wib. 
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Setiap kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan komersial, wajib untuk 

meminta persetujuan dari pihak-pihak yang tercantum dalam potret atau hasil 

karya yang ada. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2014, berbunyi: “Penggunaan secara komersial, penggandaan, 

pengumuman, pendistribusian, dan/atau komunikasi potret sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yang memuat (2) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan orang 

yang ada dalam potret atau ahli warisnya”.  

Penegakkan hukum yang ada juga dapat dilihat dari sisi atau sudut 

obyeknya (sudut hukum). Penegakkan hukum yang ada mencakup pengembalian 

nilai - nilai moral dan keadilan yang terkandung didalam masyarakat. Pemerintah 

dan pihak terkait yang berhubungan langsung dengan pengembangan sosial media 

di Indonesia memiliki andil besar. Kedua subyek tersebut bekerjasama demi 

terciptanya kondisi yang sejalan dengan tujuan hukum di Indonesia. Mereka 

menambahkan secara detail aspek hukum di tiap jengkal konten dalam sosial 

media. Pasal 54 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan, Untuk 

mencegah pelanggaran hak cipta dan hak terkait melalui saran berbasis teknologi 

informasi, pemerintah berwenang melakukan: 

a. Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten 

pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; 

b. Kerjasama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik dalam maupun 

luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan penyebarluasan konten 

pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait; 
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c. Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan media 

apapun terhadap ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat 

pertunjukkan. 

Melindungi semua aturan yang ada tersebut, telah terperinci secara 

lengkap dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, dimana 

 “Setiap orang dilarang merusak,memusnahkan, menghilangkan atau 

membuat tidak berfungsi sarana kontrol teknologi yang digunakan 

sebagai pelindung ciptaan atau produk hak terkait serta pengaman Hak 

Cipta atau Hak Terkait, kecuali untuk kepentingan pertahanan dan 

keamanan negara, serta sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, atau diperjanjikan lain”.  

 

Fotografi merupakan media seni yang memiliki kelebihan tersendiri 

dibanding media seni lainnya. Foto dapat kita gunakan untuk membuat 

sesuatu yang tadinya biasa saja menjadi sebuah karya visual yang berbeda dan 

menarik. Layaknya cabang seni lainnya, fotografi juga memperhatikan berbagai 

hal seperti aspek teknis dan dukungan perlatan, yang juga diperkaya dengan 

adanya ekspresi, makna, dan fungsi. 

Sebuah karya foto dapat dikatakan sebagai karya seni jika di dalamnya 

tidak hanya sekadar menampilkan gambar saja, namun juga harus dilandasi 

dengan gagasan/ pikiran terhadap gejala yang ditangkap oleh seorang fotografer 

ke dalam bentuk yang artistik. Dalam foto yang mempunyai nilai seni, terdapat 

beberapa aspek yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
13

  

Contoh kasus perkembangan yang telah dialami oleh Indonesia ialah dari 

sektor teknologi. Begitu juga dengan Kota Pekanbaru yang merupakan ibu kota 

                                                             
13

 Arif Ardy Wibowo, Fotografi Tak Lagi Sekadar Alat Dokumentasi, Edisi 8, 2 Juli 2015, 

h. 3. 
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daerah Provinsi Riau, perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh 

pemerintah kota sangatlah pesat sebagai contoh banyaknya pembangunan 

jembatan fly over yang semula hanya dua saja yaitu, jembatan fly over 

persimpangan sudirman yang menuju ke Jalan Imam Munandar atau yang lebih 

dikenal dengan sebutan simpang Jalan Harapan Raya dan kemudian fly over 

persimpangan Jalan Nangka dan Jalan Sudirman. Namun pada perkembangannya 

pemerintah menambah fly over sebanyak dua lagi yaitu fly over simpang Jalan 

Nangka atau Persimpangan Mall SKA dan fly over persimpangan Jalan Arengka 

menuju ke Panam. 

Perkembangan yang cukup pesat tersebut akan dapat menunjang 

perekonomian masyarakat Kota Pekanbaru dalam bermacam hal. Disebabkan 

perubahan wajah Kota Pekanbaru sangat siginifikan kemudian ditambah lagi 

dengan dibangunnya beberapa jembatan fly over membuat Kota Pekanbaru 

menjadi lebih bagus dan indah, dengan perubahan hal tersebut membuat 

Fotografer Pekanbaru mengabadikan moment tersebut menggunakan kamera 

drone dengan obyek Model dan background jembatan fly over dan ini disebut 

dengan Hasil Potret dalam Undang-undang hak cipta.
14

 CV Kemilau Art 

Production  salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang fotografer yang 

sudah cukup ternama di Kota Pekanbaru, melalui salah satu fotografernya  

mengabadikannya terhadap dua jembatan fly over.
15

 CV Kemilau Art Production 

tidak mendaftarkan Hasil Potretnya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

                                                             
14

 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal I Ketentuan Umum 

Angka (10). 
15

 Ismail NH, fotografer CV Kemilau Art Production, wawancara 22 Oktober 2019 pukul 

14.00 WIB. 
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namun perusahaan tersebut telah menghasilkan suatu karya yang berasal dari hasil 

imajinasi seseorang. 

Hasil pemotretan yang dilakukan oleh CV Kemilau Art Production  

tersebut telah di upload dan share ke public, tetapi Kota Pekanbaru melalui Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengambil dan menjadikan hasil 

pemotretan CV Kemilau Art Production  tersebut bahan promosi dan gambar ikon 

pembangunan Kota Pekanbaru tanpa meminta izin penggunaan dan tanpa 

pemberian provit atau pembayaran kepada CV Kemilau Art Production, padahal 

ini telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 yaitu menyatakan 

bahwa pencipta dari sebuah karya mempunyai hak ekonomi.
16

  

Dengan terjadinya hal demikian tentunya Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang telah melanggar dari sistem regulasi masalah hak cipta. Maka 

dengan diuraikan permasalahan yang diatas maka penulis sangat tertarik untuk 

mendalami tentang hukum bisnis pada umumnya dan hukum hak cipta khususnya, 

yaitu dengan judul  

“Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret Jembatan Fly Over Yang 

Digunakan Promosi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Pekanbaru Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang hak 

Cipta” 

 

 

 

                                                             
16

 Ibid, Pasal 9. 



12 

 

 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini dapat mencapai sasaran dengan benar dan tepat, maka 

penulis perlu membatasi permasalahan ini yaitu hanya mengetahui bagaimana 

kronologis permasalahan terhadap hasil potret oleh seorang Fotografer terhadap 

jembatan fly over yang kemudian Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Pekanbaru menggunakan gambar hasil potret tersebut untuk 

mempromosikan Kota Pekanbaru dengan membuat tas gandeng (Goodie Bag), 

sedangkan dinas terkait tidak meminta izin atau membayar kompensasi kepada 

fotografer. Padahal terhadap hasil potret telah diatur oleh regulasi yang jelas yaitu 

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian permasalahan pada latar belakang, maka penulis 

merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini yaitu: 

1) Bagaimanakah Kronologi hasil potret jembatan fly over CV Kemilau Art 

Production yang digunakan promosi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Pekanbaru? 

2) Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret Jembatan fly 

Over Yang Digunakan Promosi Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Pekanbaru? 

3) Bagaimanakah Penyelesaian Masalah Pengambilan Hak Cipta yaitu Hasil 

Potret seorang Fotografer oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru? 
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D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dengan dilakukan penelitian ini yang 

penulis harapkan adalah sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui Kronologi hasil potret jembatan fly over CV 

Kemilau Art Production yang digunakan promosi oleh Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru. 

2) Untuk mengetahui Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret 

Jembatan fly over Yang Digunakan Promosi Oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru. 

3) Untuk mengetahui Bagaimana Penyelesaian Masalah Pengambilan 

Hak Cipta yaitu Hasil Potret seorang Fotografer oleh Dinas Pekerjaan 

Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru. 

2.  Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian yang penulis lakukan ini adalah 

sebagai berikut: 

a) Manfaat Secara Teoritis 

1. Sebagai salah satu sumber informasi tentang hukum bisnis dibidang 

hak cipta khususnya hak cipta hasil potret oleh fotografer. 

2. Sebagai salah satu referensi dalam penyelesaian permasalahan hak 

cipta terutama dibidang hasil potret oleh fotografer. 

3. Sebagai pengembangan dari ilmu hukum terutama hukum bisnis 
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b) Manfaat Secara Akademis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

akademik mengenai perlindungan hukum hasil potret jembatan fly over 

dan penyelesaian permasalahan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014. 

E. Metode Penelitian 

Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, maka penulisan menyusun metode 

penelitian yang akan penulis terapkan adalah sebagai berikut: 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian 

hukum sosiologis atau empiris, yang mana penulis langsung ke lapangan 

untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang 

dapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, dan kajian 

pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan 

penelitian ini
17

.  

Sedangkan ditinjau dari sifatnya, maka penelitian ini tergolong kepada 

penelitian deskriptif karena penulis akan memberikan analisa yang jelas dan 

terperinci tentang permasalahan yang menjadi pokok penelitian. 

2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yang penulis ambil untuk menjadi obyek penelitian 

yaitu CV Kemilau Art Production  Pekanbaru, Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pekanbaru. 

                                                             
17

 Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2003), h. 

133. 
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Adapun dengan alasan bahwa perusahaan Kemilau Art Production 

yaitu yang bergerak sebagai perusahaan fotografer bahwa hasil potretnya 

diambil dan dibuat sebagai bahan promosi yaitu hasil potret jembatan fly over 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. 

3. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek adalah orang yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber 

informasi oleh peneliti untuk riset yang dilakukannya.
18

 

Objek penelitian adalah sasaran ilmiah untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu tentang sesuatu hal objektif, valid, dan 

reliable tentang suatu hal (variabel tertentu).
19

 

4. Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau 

subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapakn 

oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.
20

 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh 

populasi tersebut.
21

 

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

objek dari penelitian. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

 

 

                                                             
18

 http://sosiologis.com/subjek-penelitian 
19

 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D, (Bandung, PT,Alfabeta, 

2017), h. 41. 
20

 Ibid, h.81. 
21

 Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, (Bandung, PT,Alfabeta, 2012), h. 115. 



16 

 

 

Tabel I. 1 

Populasi Dan Sampel 
 

Sumber: Data Olahan 2019. 

 

5. Metode Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 

penelitian, yakni sebagai berikut: 

a. Observasi, yaitu suatu proses melihat, mengamati dan 

mencermati.
22

 dengan melakukan pengamatan langsung yang ada 

di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian. 

b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung 

secara lisan antara dua orang atau lebih secara tatap muka 

mendengarkan langsung berbagai informasi atau keterangan lisan 

melalui dialog langsung antar peneliti dengan para informan. 

c. Studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data melalui kajian buku-

buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.
23

 

                                                             
22

 Haris Herdiansyah, Metode Kualitatif untuk Ilmu-Ilmu Sosial, (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), h. 106. 

No. Responden 
Populasi 

(orang) 

Sampel 

(orang) 
Persentase 

1. CV Kemilau Art Production 5 5 100 % 

2. 

Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru 

53 6 11,3% 

Jumlah 58 11 19 % 
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6. Jenis dan Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data yang diperlukan dalam 

suatu penelitian dapat diperoleh. Dalam penelitian ini sumber data yang 

dipergunakan adalah : 

a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari 

lapangan penelitian yang bersumber dari responden yang berkaitan 

dengan penelitian melalui wawancara terhadap informan atau 

pihak-pihak yang bersangkutan dari lokasi penelitian yaitu Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pekanbaru. 

b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, 

buku-buku yang menyangkut dengan penelitian, jurnal yang 

menyangkut dengan penelitian, peraturan perundang-undangan 

dan lainnya. Data sekunder tersebut di bagi menjadi: 

1) Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan, 

keputusan menteri, peraturan daerah.24 Bahan hukum primer 

ini dalam penelitian ini antara lain, Undang-undang  Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPer). 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang diperoleh dari 

kepustakaan, dan dapat memberikan penjelasan terhadap 

bahan hukum primer. Yang dapat berupa file-file yag 

                                                                                                                                                                       
23

 Hajar. M, Metode Penelitian Hukum, (Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 

2011), h. 53.  
24 Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & 

Empiris, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 156. 
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berkaitan dengan penelitian disebuah intansi, rancangan 

perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan berupa buku-buku 

yang mendukung terlaksananya penelitian ini merupakan data 

sekunder.25 

3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat 

menjelaskan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum 

sekunder, yang berupa kamus.26 

7. Teknik Analisa Data 

Setelah data penulis peroleh, kemudian data tersebut diklasifikasikan 

sesuai dengan pokok masalah. Hasil klasifikasi tersebut disajikan dalam 

bentuk kalimat yang sistematis, dengan cara menganalisa berdasarkan 

ketentuan hukum dan pendapat para ahli.  

Penarikan hasil kesimpulan berpedoman dengan cara induktif yaitu, 

penarikan kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus dari data yang 

diteliti kepada ketentuan hukum yang bersifat umum. 

F. Sistematika Penulisan  

Untuk mempermudah dalam memahami isi penelitian ini, maka 

penulis mengklarifikasikan kepada beberapa bab yang terdiri dari beberapa 

bagian dengan perincian sebagai berikut :  

BAB I  : PENDAHULUAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang 

Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, 

                                                             
25

Ibid  h. 158 
26Ibid.,h. 158. 
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Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, 

Metode Penelitian, Jenis Dan Sifat Penelitian, 

Lokasi Penelitian, Subjek Penelitian dan Objek 

Penelitian, Populasi Dan Sampel, Metode 

Pengumpulan Data, Jenis dan Sumber Data, Teknik 

Analisa Data, dan Sistematika Penulisan. 

 BAB II  :  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Bab ini penulis akan menguraikan tentang lokasi 

penelitian di Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Pekanbaru dan CV 

Kemilau Art Production  Pekanbaru. 

BAB III  :  TINJAUAN TEORITIS 

Pada bab ini berisikan tentang tinjauan umum 

tentang hak cipta, tinjauan umum tentang fotografi.     

BAB IV  : PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis akan menguraikan hasil 

penelitian tentang : 

1. Kronologi hasil potret jembatan fly over CV 

Kemilau Art Production yang digunakan 

promosi oleh Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Pekanbaru. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Hasil Potret 

Jembatan fly Over Yang Digunakan Promosi 
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Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Pekanbaru. 

3. Penyelesaian permasalahan pengambilan hak 

cipta yaitu hasil potret seoarang fotografer 

oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Kota Pekanbaru. 

BAB  V : PENUTUP 

Pada bab ini penulis akan menguraikan kesimpulan 

dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada 

bab sebelumnya 
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BAB  II 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

 

A. Sejarah Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Riau 

Departemen Pekerjaan Umum adalah lembaga pemerintah yang 

bertanggung jawab langsung kepada presiden. Sebelumnya, Departemen 

Pekerjaan Umum sempat bernama: Departemen Pemukiman dan 

Pengembangan Wilayah (2000-2004), adalah kementrian dalam pemerintah 

Indonesia yang membidangi urusan pekerjaan umum. Istilah “Pekerjaan 

Umum” adalah terjemahan dari istilah bahasa Belanda Openbare Werken 

yang pada zaman Hindia belanda disebut Waterstaat Swerken. Setelah 

belanda menyerah dalam perang pasifik pada tahun 1942 kepada jepang, 

maka daerah Indonesia ini dibagi oleh Jepang dalam 3 wilayah pemerintah, 

yaitu Jawa/Madura, Sumatra dan Indonesia Timur dan tidak ada pusat 

Pemerintah tertinggi di Indonesia yang menguasai ke-3 wilayah tersebut. 

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau terbentuk setelah ditetapkan 

Undang-undang darurat Nomor 19 Tahun 1957 kemudian diundangkan 

dengan Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958. 

Pekerjaan umum adalah unsur pelaksana dan penunjang dibidang 

Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas melaksanakan sebagai tugas 

pemerintah dan pembangunan dibidang Pekerjaan Umum, Permukiman dan 

Prasarana Wilayah diserahkan (desentralisasi) dan dilimpahkan 
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(dekonsentrasi) kepada Daerah Provinsi Riau, sesuai ketentuan perundang 

undangan yang berlaku. 

B. Visi Misi dan Tujuan Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Riau 

Adapun Visi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi 

Riau adalah "Terwujudnya Provinsi Riau yang maju, masyarakat sejahtera, 

berbudaya Melayu dan berdaya saing tinggi, menurunnya kemiskinan, 

tersedianya lapangan kerja serta pemantapan aparatur”. 

Dan adapun misi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Provinsi Riau adalah 

 Meningkatkan Pembangunan Insfrastruktur; 

 Meningkatkan Pelayanan Pendidikan; 

 Meningkatkan Pelayanan Kesehatan; 

 Mewujudkan Pemerintahan Yang handal dan Terpercaya serta 

Pemantapan Kehidupan Politik; 

 Pembangunan masyarakat yang berbudaya melayu, beriman dan 

bertaqwa; 

 Memperkuat Pembangunan Pertanian dan Perkebunan; 

 Meningkatkan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta 

Pariwisata; 

 Meningkatkan Peran Swasta dalam Pembangunan. 
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Tujuan 

Mewujudkan Misi I Provinsi Riau yaitu "Meningkatkan Pembangunan 

Infrastruktur"; 

C. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan 

Ruang Provinsi Riau 

1. Tugas Pokok  

“Melaksanakan urusan pemerintahan daerah di Bidang KePUPRan 

berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas Pembantuan” 

2. Fungsi Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi  

Riau : 

1. Perumusan kebijaksanaan teknis bidang jalan dan jembatan; 

2. Perancangan program kerja Kebinamargaan; 

3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang 

jalan dan jembatan; 

4. Pembinaan dan fasilitasi bidang jalan dan jembatan lingkup provinsi 

kabupaten/kota; 

5. Pelaksanaan tugas bidang bina teknik, pembangunan dan 

peningkatan jalan dan jembatan serta pemeliharaan jalan dan 

jembatan; 

6. Pelaksanaan Tugas Pembuatan di Bidang jalan dan jembatan; 

7. Pembuatan, evaluasi dan pelaporan bidang jalan dan jembatan; 

8. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas; 
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9. Penyelenggaraan pelaksanaan penanganan darurat akibat bencana 

dalam bidang ke Binamargaan; 

10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. 
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BAB III 

TINJAUAN TEORITIS 

 

A. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA 

1. Definisi dan Sejarah Hak Cipta 

Hak Cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis 

berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk 

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

Sebelum diberlakukannya Auteurswet 1912 Stb. No. 600 di Indonesia, 

negeri ini bukanlah sebuah negeri yang kosong dari norma-norma hukum 

termasuk dari norma hukum yang mengatur Hak Cipta. Memang, bila diukur 

berdasarkan standar normatif menurut terminologi Sarjana Hukum Belanda 

pada saat itu sepintas terlihat bahwa di negeri Indonesia ketika itu tidak 

memiliki norma hukum. Terminologi tentang tidaknya hukum tentulah 

didasarkan kepada terminologi yang ada dan berlaku pada sekelompok 

masyarakat yang bergantung pada tempat dan zaman dimana kaedah-kaedah 

itu terletak dan diberlakukan.
27

  

Dalam konteks perspektif sejarah pertumbuhan peraturan perundang-

undangan Hak Cipta di Indonesia dapat dicatat bahwa sebelum masuknya 

                                                             
27 OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intelectual Property Rights), Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 2007, h. 81-82. 
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kolonial Belanda (Bahkan jauh sebelumnya Portugis) Indonesia telah 

memiliki pengaturan tersendiri tentang hal-hal yang berkaitan dengan Hak-

Hak Kekayaan Intelektual. Kala itu memang belum ada standar hukum yang 

berlaku seperti pada sistem hukum yang dibawa oleh pemerintah kolonial. 

Aturan-aturan normatif yang berlaku pada masa itu adalah aturan-aturan 

berupa kaedah adat sitiadat dan kebiasan-kebiasaan yang berlangsung pada 

masyarakat. Dalam bidang Hak Cipta yang meliputi pengetahuan seni dan 

sastra telah lama dikenal. Pengetahuan tradisional misalnya yang belakangan 

ini dikukuhkan dalam Convention on Biological Diversity 1992 (CBD) adalah 

sudah lama dikenal dalam tatanan masyarakat hukum adat di Indonesia. 
28

 

Pemberlakuan Auteurswet 1912 Stb. No 600 adalah suatu contoh 

kegagalan dalam menduplikasikan undang-undang yang berasal dari Negara 

Belanda untuk diberlakukan di tanah jajahan. Sekalipun secara substansi 

norma hukum auteurswet 1912 Stb. No 600 itu dapat diberlakukan dan telah 

memenuhi kriteria pemberlakuannya (yakni dengan menempatkannya dalam 

lembaran Negara Hindia Belanda Wet Van 23 September 1912, staatsblad, 

1912 – 600 mulai berlaku 23 September 1912), akan tetapi norma-norma ini 

gagal untuk diterapkan. Kegagalan itu ditandai dengan kenyataan bahwa 

penataan dan penegakan hukumnya belum diaktulisasikan sesuai dengan 

harapan dan tujuannya secara ideologis, normatif, dan sosiologis.
29

 

                                                             
28 Ibid. 
29 Ibid., h. 84. 
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Saat ini  Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 

7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1997, yang selanjutnya disebut Undang-undang Hak Cipta. Walaupun 

perubahan itu telah membuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan 

TRIPs, namun masih terdapat beberapa hal yang perlu disepurnakan untuk 

memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang Hak Cipta,  

termasuk upaya untuk memajukan perkembangan karya intelektual yang 

berasal dari keanekaragaman seni dan budaya di atas.
30

 

Undang-undang Hak Cipta memuat beberapa ketentuan baru, antara lain 

mengenai :  

a. Database merupakan salah satu ciptaan yang dilindung; 

b. Penggunaan alat apapun, baik melalui kabel maupun tanpa kabel, 

termasuk media; 

c. Internet, untuk pemutatan produk-produk cakram optik (optical disc) 

melalui media; 

d. Audio, media audio visual dan/miring atau sarana telekomunikasi; 

e. Penyelesaian sengketa oleh Pengadilan Niaga, Arbitrase, atau 

alternatif penyelesaian sengketa; 

f. Penetapan sementara pengadilan untuk mencegah kerugian lebih 

besar dari pemegang hak; 

                                                             
30 Adrian Sutedi, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, h. 114. 
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g. Batas waktu proses perkara perdata di bidang Hak Cipta dan hak 

terkait, baik di Pengadilan Niaga maupun di Mahkamah Agung; 

h. Pencantuman hak informasi manajemen elektronik dan saran control 

teknologi; 

i. Pencantuman mekanisme pengawasan dan perlindungan terhadap 

produk-produk yang menggunakan sarana produk berteknologi 

tinggi; 

j. Ancaman pidana atas pelanggaran Hak Terkait; 

k. Ancaman pidana dan denda minimal; 

l. Ancaman pidana terhadap perbanyakan penggunaan program 

komputer untuk kepentingan komersial secara tidak sah dan 

melawan hukum.
31

 

2. Hak Cipta Merupakan Hak Eksklusif 

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.  

Hak Khusus yang diberikan kepada pencipta itu sifatnya tidak mutlak 

karna terdapat pembatasan-pembatasan atau pengecualian-pengecualian. 

Ciptaannya yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan 

kesusastraan meliputi: 

                                                             
31

 Ibid., h. 115. 
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a. Buku, program computer, pamflet, susunan perwajahan karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya. 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lainnya dengan cara diucapkan. 

c. Alat peraga untuk kepentingan pengetahuan 

d. Ciptaan lagu, musik dengan atau tanpa teks, termasuk karawitan dan 

rekaman suara. 

e. Drama, tari, perwayangan, pantomim, dan koreografi. 

f. Karya pertunjukkan. 

g. Karya siaran. 

h. Seni rupa seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni 

pahat, seni patung, kolase, seni terapan, dan berupa seni kerajinan 

tangan. 

i. Arsitektur, peta, seni batik, fotografi dan sinematografi. 

j. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lainnya dari hasil 

pengalih wujudan.
32

 

3. Pengaturan Hukum  Hak Cipta 

Auteurswet 1912 terus berlaku  setelah proklamasi Kemerdekaan 

Republik Indonesia berdasarkan pasal II Aturan Peralihan, Undang-undang 

Dasar 1945 dan Peraturan Presiden Nomor 2 tanggal 10 Oktober 1945, sampai 

dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak 

Cipta. Meskipun kala itu Indonesia telah memiliki aturan yang mengatur 

                                                             
32 Ibid. 114. 
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tentang Hak Cipta, tetapi masalah Hak Cipta tidak popular, bahkan pada tahun 

1958 Indonesia sempat keluar dari keanggotaan Konvensi Berne. Baru pada 

tahun 1965 Indonesia kembali dilakukannya upaya-upaya untuk menyusun 

Undang-undang Hak Cipta yang “berspiritkan” kemerdekaan. Alhasil, 

lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Lima 

Tahun kemudian Undang-undang Nomor 6 tahun 1982 diperbaharui dengan 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987.
33

 

Dengan diberlakukannya pembaharuan terhadap Undang-undang 

Nomor 7 Tahun 1987 lahirlah ketentuan Undang-undang Nomor 12 Tahun 

1997 tentang Hak Cipta. Dalam kenyataannya upaya pembaharuan ini masih 

terus bergulir, di mana hal ini dibuktikan dengan diperbaharuinya ketentuan 

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

Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
34

 Kini undang-undang yang berlaku tentang 

Hak Cipta merupakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014.  

4. Masa Berlakunya Hak Cipta 

Hak Cipta sebagai hak khusus mempunyai masa waktu berlaku. 

Jangka waktu untuk masa waktu berlakunya Hak Cipta sangat ditentukan 

dengan jenis Hak Cipta itu sendiri.
35

 Jangka waktu perlindungan paling lama 

adalah selama hidup pencipta dan terus berlangsung selama 50 (lima puluh) 

tahun setelah pencipta meninggal dunia. Untuk beberapa ciptaan tertentu, 

                                                             
33 Budi Agus Riswandi, Hak Cipta Di Internet Aspek Hukum dan Permasalahannya Di Indonesia, 

Yogyakarta: FH UII Press, 2009, h. 35. 
34 Ibid. 35. 
35 Budi Agus Riswandi, Op.Cit., h. 44. 
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dilindungi 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan. Jangka 

waktu perlindungan paling pendek selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak 

pertama kali diumumkan (misalnya fotografi). Tanpa mengurangi hak 

Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak Cipta yang dihitung sejak 

lahirnya suatu ciptaan, penghitungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan 

yang dilindungi. 

Jangka waktu perlindungan Hak Cipta adalah sebagai berikut:  

a. Sepanjang hayat pencipta ditambah 50 tahun setelah meninggal dunia, 

untuk ciptaan yang asli dan bukan turunan (derivative). 

b. Selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan itu diumumkan. Jenis-jenis 

cipaan yang dimaksud meliputi program computer dan karya derivative 

seperti karya cinematografi, rekaman suara, karya pertunjukkan, dan 

karya siaran. 

c. Selama 25 tahun. Perlindungan yang terpendek ini diberikan untuk karya 

fotografi, karya susunan perwajahan, dan karya tulis yang diterbitkan. 

d. Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh Badan Hukum, berlaku selama 

50 tahun dan 25 tahun sejak pertama kali diumumkan.  

e. Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan Pasal 

10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa batas. 
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Hak Cipta dianggap sebagai barang bergerak dan dapat dialihkan seluruhnya 

atau sebagian, karena: 

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Perjanjian tertulis; atau 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.
36

 

5. Batasan Pencipta, Ciptaan dan Hak Cipta 

Apabila suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 

diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta ialah 

orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan itu, atau 

dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap sebagai pencipta adalah 

orang yang menghimpun dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing-masing 

atas bagian ciptaannya itu.
37

 Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip 

ini bersifat absolut artinya sesuatu hal yang tidak dibatasi oleh pembatasan 

atau pengecualian, dan dilindungi haknya selama si pencipta hidup dan 

beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya 

dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai hak itu dapat 

menutup tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa pun. Dengan demikian 

                                                             
36 Adrian Sutedi, Op.Cit., h.117-118. 
37 Budi Agus Riswandi, Op.Cit., h. 36. 
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suatu hak absolut mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang 

terdapat kewajiban untuk menghormati hak tersebut. 

Sifat Hak Cipta adalah bagian dari hak milik yang abstrak (incorporeal 

property) yang merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari 

gagasan serta hasil pikiran. Dalam perlindungan Hak Cipta mempunyai waktu 

yang terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta 

tersebut akan menjadi milik umum.
38

 

Hak Cipta tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan 

secara tertulis baik dengan maupun tanpa akta notarial. Disamping ciri-ciri 

Hak Cipta, Hak Cipta mempunyai beberapa prinsip dasar. Beberapa prinsip 

dasar Hak Cipta diantaranya: 

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan asli. 

Salah satu prinsip yang fundamental dari perlindungan Hak Cipta adalah 

konsep bahwa Hak Cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan 

dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan atau tidak 

berurusan dengan substansinya. Dari prinsip ini dapat diturunkan prinsip 

lainnya, yakni: 

a. Suatu ciptaan harus mempunyai keaslian (orisinil). Keaslian sangat 

erat berhubungan dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. 

b. Suatu ciptaan, mempunyai Hak Cipta jika ciptaan yang bersangkutan 

diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk material yang lain. Ini 

                                                             
38 Ibid., h. 38. 
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berarti bahwa suatu ide atau suatu pikiran atau suatu gagasan atau 

cita-cita belum merupakan suatu ciptaan. 

c. Karena Hak Cipta hak ekslusif, maka tidak boleh ada orang lain yang 

boleh melakukan perbanyakan dan pengumuman kecuali dengan izin 

pencipta. 

2. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) 

Suatu Hak Cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya 

dalam suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, 

suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan (to make a 

public/openbeaarmaken) dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang 

tidak dapat diumumkan Hak Ciptanya tetap ada pada pencipta. 

3. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh Hak 

Cipta. Suatu ciptaan yang diumumkan maupun tidak diumumkan 

(published/published work) kedua-duanya dapat memperoleh Hak Cipta. 

4. Hak Cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum (legal 

right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik 

suatu ciptaan. 

5. Hak Cipta bukan hak mutlak (absolute).
39
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6. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta 

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksud untuk mendorong 

individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual 

dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya 

cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa. Dengan adanya UU Hak Cipta, 

maka para pencipta tidak perlu khawatir lagi perihal kejelasan status 

ciptaannya sebab Undang-undang Hak Cipta menganut prinsip bahwa sebuah 

ciptaan diakui berdasarkan saat pertama kali didaftarkan. Prinsip semacam ini 

tidak berlaku di bidang Hak Kekayaan Industri yang lebih menekankan 

pengakuan hak berdasarkan pada siapa yang lebih dulu mendaftarkan hasil 

temuannya ke instansi berwenang.
40

 

Perlindungan hukum juga diarahkan untuk melindungi Hak Terkait, 

yaitu hak ekslusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan 

pertunjukannya; Prosedur Rekaman Suara untuk memperbanyak atau 

menyewakan karya rekaman suaranya; Lembaga Penyiaran untuk membuat, 

memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, Hak Cipta juga mengenal 

adanya pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan 

demikian, tidak benar ada tanggapan bahwa pemegang Hak Cipta boleh 

memanfaatkannya sesuka hati. 

                                                             
40 Iswi Hariyani, Prosedur Mengurus HAKI, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, h.  46. 
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Tata cara perolehan Hak Cipta pada prinsipnya dapat diperoleh ketika 

ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya intelektual lain 

yang mempersyaratkan dalam memperoleh haknya melalui proses 

pendaftaran. Pada dasarnya ciptaan dapat didaftarkan. Namun, fungsi 

pedanftaran hanyalah sebagai alat pembuktian bahwa pencipta berhak atas 

cipta. Disamping itu, pendaftaran ini akan memberikan manfaat, yaitu 

pendaftar tetap dianggap sebagai pencipta sampai ada pihak lain yang dapat 

membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftar (pendaftar Hak Cipta) 

menikmati perlindungan hukum sampai adanya keputusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (yang bukan 

pendaftar) yang menjadi pencipta.
41

 

7. Lisensi dan Penyelesaian Hukum Hak Cipta 

Meskipun Hak Cipta dikategorikan sebagai hak ekslusif, namun di 

dalam pemanfaatannya bukan berarti hak tersebut hanya dapat dimanfaatkan 

oleh pencipta atau penerima hak, dapat juga Hak Cipta dalam pemanfaatannya 

diberikan kepada orang lain. Mekanisme hukum untuk hal ini dikenal dengan 

istilah lisensi.
42

 

Pemegang Hak Cipta berhak memberikan lisensi kepada pihak lain 

berdasarkan Surat Perjanjian Lisensi untuk mengumumkan dan 

memperbanyak hasil ciptaan guna kepentingan komersial. Kecuali 

                                                             
41 Ibid., h. 48. 
42 Budi Agus Riswandi, Op.Cit, h. 45. 
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diperjanjikan lain, lingkup Perjanjian Lisensi berlangsung selama jangka 

waktu pemberian lisensi dan berlaku diseluruh wilayah Negara RI. Pelaksaan 

Perjanjian Lisensi akan disertai dengan kewajiban pemberian royalty oleh 

penerima lisensi kepada pemegang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain. 

Jumlah royalty yang wajib dibayarkan berdasarkan kesepakatan kedua belah 

pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.
43

 

Menurut angka 20 Ketentuan Umum Undang-undang Hak Cipta 2014, 

lisensi Hak Cipta adalah sebuah izin tertulis yang berfungsi sebagai 

pemberitahuan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta kepada pengguna 

ciptaan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban dari aktivitas penggunaan 

suatu ciptaan. Pada intinya, izin tersebut menyatakan apa yang boleh dan tidak 

boleh dilakukan oleh pengguna ciptaan terhadap suatu ciptaan. Bentk lisensi 

Hak Cipta dapat dipahami dengan membagikannya ke dalam dua bentuk: 

a. Lisensi ke dalam memiliki bentuk yang kurang lebih sama dengan 

perjanjian-perjanjian pada umumnya. Biasanya lisensi dengan bentuk ini 

aksesnya tidak terbuka. Lisensi ini hanya dapat diakses oleh pihak-pihak 

yang dengan terak disebutkan di dalam perjanjian lisensi sebagai pihak 

yang terkait dengan ketentuan lisensi. Karena sifatnya yang privat, lisensi 

dengan bentuk ini biasanya hanya mengikat beberapa pihak saja. 

b. Lisensi ke luar di sebut lisesi public. Akses untuk melihat ketentuan 

lisensi ini terbuka bagi pihak-pihak yang hendak mengikatkan diri dalam 

                                                             
43 Iswi Hariyani, Op.Cit, h. 72. 
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suatu hubungan hukum, dalam hal ini aktivitas penggunaan ciptaan. 

Lisensi dengan bentuk ini dapat mengikat banyak pihak sekaligus karena 

sifatnya yang terbuka. Pada intinya ketentuan lisesnsi ini mengikat 

pencipta atau pemegang Hak Cipta dengan semua pengguna ciptaan yang 

menggunakan ciptaan yang diumumkan dengan ketentuan ini. 

Lisensi Hak Cipta juga dapat dibagi berdasarkan sifat ketentuannya, 

yaitu: 

1. Lisensi Tertutup biasanya dinyatakan dengan ungkapan “all rights 

reserved” (seluruh hak dipertahankan). Artinya, pihak pencipta atau 

pemegang Hak Cipta sepakat dengan mekanisme perlindungan Hak Cipta 

tradisional. Di mana seluruh pengguna ciptaan yang dapat mengakses 

ciptaannya harus mendapatkan izin langsung atau melakukan interaksi 

secara langsung dengan pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk 

kemudian menggunakan ciptaan sesuai dengan kebutuhannya. Lisensi ini 

ada seketika setelah ciptaan diciptakan dan diumumkan. 

2. Lisensi Terbuka biasanya, meskipun tidak selalu, dinyatakan dengan 

ungkapan “some rights reserved” (beberapa hak dipertahankan). Sifat 

terbuka dari lisensi ini biasanya dinyatakan dengan ketentuan yang 

langsung mengizinkan penggandaan dan penyebarluasan ciptaan oleh 

pengguna ciptaan. Lisensi ini biasanya dilengkapi dengan ketentuan 

pilihan yang nantinya ditentukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta 

untuk mengatur hak penggunaan ciptaan pengguna ciptaan. Jenis lisensi 
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ini diterapkan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta yang ingin 

memberikan akses terbuka dan legal kepada pengguna ciptaan dalam 

aktivitas penggunaan ciptaannya. Penentuan ketentuan lisensi Hak Cipta 

oleh pihak pencipta atau pemegang Hak Cipta sesuai dengan bunyi Pasal 

81 Undang-undang Hak Cipta 2014. Sifat pembuatanya yang mandiri 

menyebabkan terciptanya produk lisensi terbuka yang beragam, 

seperti  GNU General Public License, Open Governmet License, dan 

termasuk Lisensi Creative Commons.44 

8. Pendaftaran Hak Cipta 

Pencipta adalah orang yang namanya terdaftar dalam daftar umum 

ciptaan dan pengumuman resmi pada Departement Kehakiman dan HAM RI 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, seperti yang dimaksud dalam 

undang-undang, juga orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau 

diumumkan sebagai pencipta pada suatu ciptaan. Sebagai kesimpulan, bahwa 

pencipta boleh melakukan pendaftaran Hak Ciptanya kepada Departemen 

Kehakiman dan juga boleh tidak melakukannya.
45

 

Manfaat mendaftarkan Hak Cipta yaitu bilamana karya yang 

dihasilkan berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya, 

maka di sinilah peran dan manfaat dari mendaftarkan Hak Cipta dan merek 

dagang. Hal ini berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dahulu 

                                                             
44 http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-di-coffee-

society-bone/. 
45 Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan, Jakarta: 

Sinar Grafika, 2012, h. 21. 

https://id.wikisource.org/wiki/Halaman%3AUU_No._28_Tahun_2014.djvu/37
https://id.wikisource.org/wiki/Halaman%3AUU_No._28_Tahun_2014.djvu/37
https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html
http://www.nationalarchives.gov.uk/doc/open-government-licence/version/3/
http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-di-coffee-society-bone/
http://creativecommons.or.id/2018/10/lokakaya-hak-cipta-dan-lisensi-creative-commons-di-coffee-society-bone/
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mendaftarkan Hak Cipta dan merek dagang ke Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual, maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat 

menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun 

dengan susah payah. 

Di samping fungsi proteksi, manfaat dari mendaftarkan Hak Cipta dan 

merek dagang ke Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual adalah fungsi 

ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan merek yang telah 

terdaftar Hak Cipta atau dagangnya untuk kepentingan  tertentu seperti 

pemasaran, maka pihak tesebut harus lebih dulu meminta izin kepada 

pencipta. Pencipta pun memiiki otoritas untuk menolak atau mengiyakan 

dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus 

dibayarkan atau sebagainya.
46

 

9. Hak Cipta Atas Potret 

Pemegang Hak Cipta atas potret seseorang, sebelum memperbanyak 

atau mengumumkan ciptaannya, harus lebih dahulu mendapatkan izin dari 

orang yang dipotret atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 tahun 

setelah orang yang dipotret meninggal dunia. Orang yang dipotret tidak mesti 

setuju jika potretnya diumumkan tanpa persetujuannya, sehingga harus 

dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya. Jika suatu 

potret memuat gambar 2 orang atau lebih, maka pemegang Hak Cipta harus 

lebih dahulu mendapatkan izin dari setiap orang dalam potret itu, atau izin ahli 
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waris masing-masing dalam jangka waktu 10 tahun setelah yang dipotret 

meninggal dunia. Ketentuan ini hanya berlaku terhadap potret yang dibuat 

atas permintaan orang yang dipotret, atas nama orang yang dipotret, atau atas 

kepentingan yang dipotret.  

Pemegang Hak Cipta atas potret tidak boleh mengumumkan potret 

yang dibuat: tanpa persetujuan orang yang dipotret, tanpa persetujuan orang 

lain atas nama orang yang dipotret, atau tidak untuk kepentingan orang yang 

dipotret, apabila pengumuman tersebut bertentangan dengan “kepentingan 

yang wajar” dari orang yang dipotret atau salah seorang ahli warisnya apabila 

orang yang dipotret sudah meninggal dunia. Dalam suatu pemotretan dapat 

terjadi seseorang telah dipotret tanpa diketahuinya dalam keadaan yang dapat 

merugikan dirinya.
47

  

10. Sanksi Terhadap Fotografer 

Terdapat pembatasan atas penggunaan hak cipta atas potret. Artinya, 

orang yang mengambil potret harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari 

orang yang di potret atau onjek yang hendak di potret. Hal ini karena Pasal 19 

ayat (1) Undang-undang Hak Cipta telah mengatur : 

“Untuk memperbanyak atau mengumumkan Ciptaannya, Pemegang Hak 

Cipta atas Potret seseorang harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari orang 

yang dipotret, atau izin ahli warisnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun 

setelah orang yang dipotret meninggal dunia.” 
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Tidak selalu orang yang dipotret akan setuju bahwa potretnya 

diumumkan tanpa diminta persetujuannya. Oleh karena itu ditentukan bahwa 

harus dimintakan persetujuan yang bersangkutan atau ahli warisnya 

sebagaimana disebut dalam Penjelasan Pasal 19 ayat (1) UUHC.  

B. TINJAUAN UMUM TENTANG POTRET ATAU FOTOGRAFI 

1. Pengertian Fotografi 

Fotografi berasal dari kata Yunani yaitu “photos” yang berarti cahaya 

dan “grafo” yang berarti melukis/menulis. Fotografi adalah proses 

melukis/menulis dengan menggunakan media cahaya. Sebagai istilah umum, 

fotografi berarti proses atau metode untuk menghasilkan gambar atau foto dari 

suatu objek dengan merekam pantulan cahaya yang mengenai objek tersebut 

pada media yang peka cahaya. Alat paling populer untuk menangkap cahaya 

ini adalah kamera. Tanpa cahaya, tidak ada foto yang bisa dibuat.
48

 

Fotografi adalah seni visual yang cukup banyak mengalami evolusi baik 

dari sisi teknologi maupun dari sisi visualisasinya. Pada era digital ini 

fotografi tidak hanya mengalam evolusi, tetapi juga revolusi yang sangat 

besar, baik dari sisi teknologi kamera yang digunakan maupun dari sisi 

percetakan dan visualisasinya.
49

 

Fotografi sendiri dapat dikategorikan sebagai teknik dan seni. Seni 

adalah rangakaian pekerjaan yang sangat dipengaruhi oleh pola pemikiran, 

                                                             
48 https://id.wikipedia.org/wiki/Fotografi. 
49 Antonius Fran Setiawan, Panduan Belajar Fotografi Digital, Yogyakarta: C.V. Andi Offset, 2004, h. 
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suasana hati, dan bakat dari senimannya. Berbeda dengan teknik, yang 

hasilnya akan tetap sama, walau siapa pun yang mengerjakannya dengan 

benar. Contoh dari teknik adalah matematika. Siapa pun yang dapat 

menghitung suatu soal matematika dengan benar akan sama hasilnya, tidak 

terpengaruh oleh pola pemikiran, suasana hati atau bakat dari si pelakunya. 

Fotografi sebagai teknik adalah mengetahui cara-cara memotret dengan 

benar, mengetahui cara-cara mengatur pencahayaan, mengetahui cara-cara 

pengolahan gambar yang benar, dan semua yang berkaitan dengan fotografi 

sendiri. 

Sedangkan fotografi sebagai karya seni mengandung nilai estetika yang 

mencerminkan pikiran dan perasaan dari fotografer yang ingin menyampaikan 

pesannya melalui gambar/foto. Foto sebagai karya seni adalah „tingkat lanjut‟ 

dari proses fotografi itu sendiri. Disebut tingkat lanjut, karena sebelum 

menghasilkan foto sebagai karya seni, si fotografer harus terlebih dahulu 

mengetahui dan memahami sisi teknik dari fotografi itu sendiri. Tidaklah 

mungkin menghasilkan foto sebagai karya seni tanpa memahami tekniknya 

(kecuali secara kebetulan saja).
50

 

2. Sejarah Fotografi 

Teknologi fotografi dikenal kurang lebih sejak 165 tahun yang lalu. 

Namun demikian Sejarah pembuatan gambar dua dimensi yang dihasilkan 

dengan bantuan cahaya sudah tercatat ada sejak sebelum masehi. Dalam buku 

                                                             
50 Marcus Sudjojo, Tak-Tik Fotografi, (Jakarta: Bukune, 2000) h. vi. 
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The History of Photography karya Alma Davenport, terbitan of New Mexico 

Press tahun 1991. Disebutkan pada abad ke-5 sebelum masehi, seorang pria 

bernama Mo Ti sudah mengamati bahwa pada ruangan yang gelap yang di 

dindingnya terdapat lubang, dari lubang dinding tersebut akan terefleksikan 

pemandangan yang ada di luar ruang secara terbalik. Sayangnya, hanya 

sebatas itu informasi yang dapat di gali seputar sejarah awal fotografi.   

Tahun 1839 dinyatakan secara resmi sebagai tahun terobosan teknologi 

fotografi. Penemu Perancis, Louis Jacques Mande Daguerre menemukan 

teknologi fotografi dengan pelat logam. Meskipun tahun 1839 secara resmi 

dicanangkan sebagai tahun awal fotografi. Pada tahun 1826, seorang peneliti 

Perancis lain, Joseph Nicephore Niepce, sudah menghasilkan senuah foto 

yang kemudian dikenal sebagai foto pertama dalam sejarah manusia. Foto 

yang berjudul View from Window at Gras itu kini disimpan di Unversity of 

Texas di Austin, AS. 

Niepce membuat foto dengan melapisi pelat logam dengan sebuah 

senyawa buatannya. Pelat logam itu lalu disinari dalam kamera obscura 

sampai dengan beberapa jam sampai tercipta gambar. Kemajuan teknologi 

memacu fotografi secara cepat. Kalau dulu kamera mempunyai ukuran yang 

cukup besar dan gambar yang dihasilkan tidak terlalu tajam, kini kamera 

digital yang Cuma sebesar gantungan kunci mampu membuat foto yang 

sangat tajam dalam ukuran yang sangat besar. 
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Hanya dalam waktu 2 tahun semenjak fotografi ditemukan manusia, 

temuan baru itu sudah masuk ke bumi Nusantara. Tepatnya tahun 1841 Dr. 

Jurriaan Munnich dating ke Indonesia (waktu itu bernama Hindia Belanda) 

atas permintaan colonial Belanda untuk membuat rekaman-rekaman gambar 

di sini.  

Sejarah fotografi Indonesia tidak lepas dari nama Kassian Cephas. 

Fotografer ini sebetulnya orang Jawa tulen. Kassian seorang putra Jawa 

kelahiran tanggal 15 Februari1844. Nama Kassian Cephas mulai terlacak 

dengan karya fotografi tertua buatannya tahun 1875. Saat itu Kassian Cephas 

diketahui bekerja sebagai juru potret keraton dan kesultanan.
51

 

3. Jenis-Jenis Fotografi  

1. Landscape Fotografi 

Jika kamu mencintai fotografi dan memiliki kecenderungan untuk 

melihat-lihat pemandangan indah yang ada di sekitar kamu atau traveling 

ke tempat-tempat yang indah kemudian mengabadikan foto alam tersebut. 

kamu pasti tertarik dengan landscape fotografi. Landscape fotografi 

banyak dicari oleh rumah media. Kamu dapat menemukan karya-karya 

landscape foto yang keren di “National Geographic” 
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 Pemanfaatan Kamera Digutal dan Pengolahan Imagenya, (Yogyakarta: Penerbit Andi dan Wahana 

Komputer Semarang, 2005) h. 1-3. 
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2. Wildlife Fotografi 

Genre fotografi yang berfokus pada hewan dan habitat alami mereka 

disebut fotografi satwa liar. Perilaku hewan di alam liar juga merupakan 

objek bagi wildlife photography. sebagian foto-foto ini dicetak dalam 

jurnal dan pemeran. Banyak orang berlatih jenis fotografi ini. Namun 

bukan hal yang mudah karena selain kamera yang canggih, lensa yang 

bagus, senter yang kuat, kamu juga membutuhkan kesabaran ekstra untuk 

membidik foto yang menawan. 

3. Aerial Fotografi (Foto Udara) 

Aerial fotografi adalah jenis fotografi di mana foto diambil dari udara 

dengan menggunakan pesawat, balon udara, parasut atau diambil dari atas 

gedung pencakar langit. Foto-foto ini memberikan tampilan yang lebih 

besar dari subjek dan latar belakang. 

4. Sports Fotografi 

Ini genre fotografi mengkhususkan diri dalam menangkap momen yang 

menentukan dalam sebuah acara olahraga.Fotografi oelahraga adalah 

salah satu jenis fotografi yang sulit, karena membutuhkan banyak latihan 

dan peralatan yang memadahi. 

5. Potrait Fotografi 

Salah satu jenis fotografi dengan umur paling tua adalah fotografi potrait. 

Fotografi potrait adalah segala hal mengenai menangkap suasana hati 

seseorang dengan penakanan ekspresi. Jenis ini tidak perlu menggunakan 
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model profesional, bisa memotret anggota keluarga. Ada banyak cara 

untuk membuat hasil foto potrait yang menajubkan. 

6. Architectural Fotografi 

Fotografi arsitektur adalah fotografi yang berkaitan dengan mengambil 

foto sebuah struktur rumah atau bangunan dari sudut yang berbeda. 

Tujuan utama dari fotografi arsitektur adalah untuk menciptakan dampak 

positif pada pembeli potensial real estate. 

7. Wedding /Event Fotografi 

Dapat dikatakan bahwa para fotografer pendatang baru memulai karirnya 

dengan berlatih memotret acara pernikahan atau event fotografi. Tapi hal 

ini bukan berati bahwa wedding photography tidak memerlukan 

keterampilan apapun. Apabila sudah terjun dalam wedding fotografi 

maka harus memiliki kecakapan yang baik soal editing. 

8. Fashion Fotografi 

Fotografi fashion ialah memotret model dengan pencahayaan yang 

glamour dan juga selain model fotografer memotret item fashion seperti 

tas, baju, sepatu, aksesoris, atau make up. Fotografi jenis ini biasanya 

banyak digunakan dalam dunia periklanan dan majalah fashion. 

9. Macro Fotografi 

Fotografi makro adalah jenis fotografi di mana gambar dibidik dengan 

kisaran lebih dekat untuk menampilkan rincian materi subjek yang ingin 
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ditonjolkan. Subyek yang menarik dari fotografi makro adalah bunga, 

serangga, teksture dari sweater, atau keranjang. 

10. Baby/Family Fotografi 

Fotografi Bayi/keluarga adalah jenis fotografi lain yang populer. 

Fotografi Bayi/keluarga dilakukan ketika keluarga biasanya baru saja 

mendapatkan bayi yang baru lahir. Ekspresi berbeda bayi bersama dengan 

anggota keluarga yang dibidik dalam fotografi jenis ini. Seluruh keluarga 

datang bersama-sama untuk membekukan satu sesi pemotretan yang 

dapat dilakukan secara indoor atau outdoor.
52
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BAB  V 

  PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Hak Cipta adalah hak setiap manusia untuk menuangkan suatu hasil 

pemikiran karya dan imajinasi seseorang yang layak untuk dilindungi, 

dan setiap manusia yang telah menuangkan hasil karyanya itu memiliki 

hak akan Hak Ciptanya tersebut. Seperti ketika ada seseorang yang ingin 

memakai karyanya hendaknya harus memiliki izin dari orang yang telah 

menuangkan hasil karyanya. Namun saat ini masih ada orang yang belum 

sadar ketika ingin memakai karya orang lain, hendaknya harus memiliki 

izin dari yang punya karya tersebut. 

2. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap 

subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan dalam pelaksanaannya terdapat suatu sanksi, dalam bentuk 

perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis. 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 perundang-undangan. Hak 

ekslusif (exlusive right), Hak Cipta yang mengandung dua esensi hak 

yaitu hak ekonomi dan moral. Kandungan hak ekonomi meliputi hak 
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untuk mengumumkan dan hak untuk memperbanyak (Mechanical Right), 

dalam era ekonomi global pelaksanaan hak ekonomi moral semakin 

terabaikan. 

3. Penyelesaian sengketa di bidang Hak Cipta khususnya adalah potret dapat 

dilakukan melalui jalur pengadilan dan diluar jalur pengadilan yang 

sering kita kenal dalam litigasi dan non-litigasi. Sebelum melalui proses 

pengadilan terlebih dahulu kita dapat mencoba menyelesaikan suatu 

sengketa melalui jalur non-litigasi seperti negosiasi, mediasi, dll. 

Penyelesaian masalah pengambilan Hak Cipta yaitu hasil potret seorang 

fotografer oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota 

Pekanbaru mengambil langkah jalur penyelesaian sengketa alternatif 

melalui jalur non-litigasi dengan cara negosiasi dimana ketua panitia 

pelaksana acara peresmian jembatan dan flyover memanggil fotografer 

yang merasa dirugikan dalam masalah potret yang diambilnya untuk 

mengadakan pertemuan dan membahas seputar hasil potret tersebut yang 

digunakan tanpa izin. Melalui negosiasi permasalahan ini dianggap telah 

selesai. 

B. Saran 

1. Pemerintah harus memperhatikan dan mensosialisasikan secara luas 

tentang Hak atas Kekayaan Intelektual terutama di bidang Hak Cipta, 

karena masih ada yang belum mengerti tentang informasi Hak Cipta 

seperti penggunaan hasil karya seseorang.  
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2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 sudah beberapa kali mengalami 

amandemen, dan di era milenial ini undang-undang tentang Hak Cipta 

masih perlu diamandemen dan direvisi kembali sesuai dengan kemajuan 

teknologi yang berkembang sangat pesat. Karena sangat banyak yang 

menggunakan teknologi melalui media sosial dan semakin banyak pula 

para pengguna dapat menggunakan hasil karya dengan secara Cuma-

Cuma tanpa memperhatikan siapa pemiliknya dan bagaimana hak 

mereka. 

3. Di dalam hukum perdata terdapat suatu istilah yaitu perbuatan melawan 

hukum, dalam Buku III BW, pada bagian “Tentang perikatan-perikatan 

yang dilahirkan demi Undang-undang”, yang berbunyi: “Tiap perbuatan 

melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut.” Maka jelas penyelesaian masalah di dalam 

hukum perdata itu tidak seperti hukum lainnya, yaitu adanya jalur non-

litigasi yaitu proses menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan 

atau dikenal juga dengan  alternative dispute resolution dalam bahasa 

Indonesia disebut penyelesaian sengketa alternatif. Penyelesaian sengketa 

alternative terdiri dari konsultasi, negosiasi, meditasi, konsiliasi, penilaian 

ahli dan arbitrase. Cara ini sangat efektif untuk mengurangi hal-hal yang 

tidak diinginkan dalam pihak yang bersengketa.  
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