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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang  Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disingkat HKI) adalah sistem

hukum yang melekat pada tata kehidupan modern terutama pada

perkembangan hukum hak cipta terhadap produk digital. Hak cipta terhadap

produk digital seperti perangkat lunak (software), foto digital, music digital,

film digital, dan e-book perlu mendapat perlindungan hukum.

Permasalahan HKI adalah permasalahan yang terus berkembang

sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada awal

perkembangannya permasalahan tersebut sangatlah sederhana, misalnya hanya

menyangkut tuntutan supaya dapat dikuasai dan dipergunakan untuk tujuan

apapun, apa yang sudah ditemukannya, diciptakannya dengan kemampuan

tenaganya maupun intelektualnya, siapakah yang berhak menjadi pemilik dari

suatu hasil karya, bila bahan bakunya berasal dari pihak lain, dan sebagainya.

Bagi bangsa Indonesia perlindungan hukum HKI merupakan

perkembangan yang baru, akan tetapi di kalangan negara-negara maju telah

berabad-abad lamanya dikenal dan mempunyai manfaat yang cukup besar bagi

pendapatan negara. Manfaat ekonomi yang demikian besarnya dari HKI

menjadikan suatu negara peka terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum HKI

oleh negara lain. Tidak mustahil akan timbul berbagai ketegangan dalam

hubungan internasional bila terjadi pelanggaran.

Salah satu konsekuensi dari ikut sertanya Indonesia dalam perjanjian-

perjanjian Internasional menyangkut perdagangan bebas dan TRIPs (Trade
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Related Aspect on Intellectual Property Rights) adalah keharusan untuk

mengurangi atau menghilangkan rintangan dalam perdagangan internasional

dan pengakuan terhadap perlunya perlindungan yang efektif terhadap HKI.

Demikian pula harus ada kehendak untuk mengembangkan prosedur

pelaksanaan HKI dalam perdagangan bebas. Indonesia sebagai anggota WTO

telah meratifikasi persetujuan TRIP’s melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun

1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia

(World Trade Organisation / WTO).

Pekerjaan membuat suatu perangkat hukum yang sesuai dengan

hukum yang dicita-citakan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah. Pengaturan

hak cipta di Indonesia diawali dengan diberlakukannya Undang-Undang

Nomor 6 tahun 1982 tentang Hak cipta yang telah diperbaharui lagi dengan

Undang-undang No. 12 Tahun 1997 terakhir dengan Undang-undang No. 19

Tahun 2002 (selanjutnya disingkat UUHC 2002) adalah produk hukum yang

telah lama menjalani masa penggodokannya.1

Pasal 1 angka 8 UUHC 2002 mengatur bahwa dalam undang-undang

ini yang dimaksud dengan program komputer adalah sekumpulan instruksi

yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain,

yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer

akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi

khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam

merancang instruksiinstruksi tersebut.

1 OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada, 2006) h.4
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Terkait program komputer terdapat sebuah perjanjian lisensi (End

User Licence Agreement) EULA antara produsen dan pengguna akhir program

komputer. Lisensi dapat diartikan sebagai suatu bentuk perjanjian (kontrak

tertulis) dari pemberi lisensi dengan penerima lisensi. Perjanjian ini sekaligus

berfungsi sebagai bukti pemberian izin dari pemberi lisensi untuk

menggunakan nama dagang, paten, atau hak milik lainnya. (Hak Atas

Kekayaan Intelektual).2

Menurut Soebekti yang dimaksud dengan perjanjian adalah suatu

peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang

itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.3 Perjanjian tersebut

merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau

kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Pihak-pihak yang mengadakan

perjanjian tersebut sungguh-sungguh terikat satu sama lain atas dasar janji

yang telah disepakati, oleh karena itu dengan perjanjian tersebut akan

diperoleh kepastian hukum. Atas dasar perjanjian tersebut salah satu pihak

bisa dituntut di pengadilan.

Perkembangan teknologi canggih berupa komputer telah membawa

manfaat yang begitu besar bagi kehidupan manusia. Pemanfaatannya meliputi

berbagai sektor dalam pemerintahan, perusahaan-perusahaan swasta/nasional

bahkan sudah menjangkau kebutuhan atau keperluan rumah tangga (dalam hal

ini personal komputer).4 Seiring era globalisasi ini, perlindungan terhadap hak

2 Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Lisensi, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada,
2003) h.9

3 Subekti, R., Pokok-pokok Hukum Perdata, (Jakarta: Intermasa, 1975) h.23
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cipta terutama produk digital tidak mudah untuk dilakukan. Internet sebagai

salah satu alat komunikasi terpopuler saat ini membuka peluang

penyalahgunaan hak cipta. Maraknya pemasangan website atau situs internet

baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial ternyata membuka peluang

maraknya penyalahgunaan hak cipta, dengan semakin canggihnya teknologi

informasi, peluang tersebut menjadi semakin besar.5

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

Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan,

sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku

(seni, rekaman, siaran) yang tidak dapat dihilangkan dengan alasan apa pun,

walaupun misalnya hak cipta atas ciptaan tersebut sudah dijual untuk

dimanfaatkan pihak lain. Dalam hal program computer penggunaan program

computer tanpa seizin pihak pencipta atau pemegang hak cipta telah nyata

merugikan pencipta atau pemegang hak cipta dari sisi hak ekonomi. Kerugian

yang dialami pencipta dari segi hak ekonomi ini akan lebih sulit untuk

dihitung dan dibuktikan jika penyebarannya dilakukan dengan media internet

oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Internet telah menjadi ruang publik paling utama di abad ke-21 telah

menjadi tempat bertemu bagi seluruh warga dunia. Bangsa Indonesia hidup di

Negara bebas dimana undang-undang menjamin kebebesan individu seperti

kebebasan berkumpul, berhimpun dan berekspresi. Indonesia tidak mengenal

jenis kelamin, agama, etnis, atau latar belakang ekonomi untuk memiliki akses

5. OK. Saidin, Op.Cit, h.520
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internet secara terbuka yang akan digunakan untuk mendapatkan informasi,

mengeluarkan pendapat, dan berkumpul bersama-sama secara online.

Disamping memberikan manfaat, tingginya penggunaan teknologi

informasi justru telah memberi akibat berupa ancaman terhadap eksistensinya

karya cipta dan invensinya yang diitemukan oleh penemu hak kekayaan

intelektual. Karya-karya intelektual berupa program komouter dan objek-

objek hak cipta yang ada di media internet dengan sangat mudah dilanggar,

dimodifikasi dan digandakan.

Setelah 11 tahun berlakunya UUHC 2002 permasalahan perlindungan

hukum terhadap program komputer sebagaimana yang dicita-citakan oleh

undang-undang tersebut masih jauh dari harapan. Laporan Global Software

Piracy Study dari Business Software Alliance (BSA) mengungkapkan bahwa

tingkat pembajakan piranti lunak di Indonesia sudah mencapai 86 persen pada

tahun 2012. Dengan presentase itu menempatkan Indonesia di posisi teratas

dalam hal pembajakan di kawasan ASEAN.6 Kenyatan ini tentunya menjadi

indikasi bahwa kehadiran undang-undang hak nomor 19 tahun 2002 tentang

hak cipta belum  mampu melindungi program komputer sebagai karya

intelektual manusia. Dengan semakin tingginya angka pembajakan di

Indonesia akan membuat investor menjadi ragu untuk menanamkan modalnya

di Indonesia.

Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai

hak cipta terhadap program komputer dengan melalui sebuah skripsi yang

6 Ayunda W Savitri, “Indonesia Perangkat Pertama Pembajakan Software se-ASEAN”
artikel diakses pada 14 Oktober 2013 dari http://techno.okezone.com/read/2013/10/22/325/
885137/indonesia-peringkat-pertama-pembajakan-software-se-asean.
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berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta”

B. Batasan Masalah

Dari latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas diperoleh

gambaran dimensi permasalahan yang begitu luas. namun menyadari adanya

keterbatasan waktu dan kemampuan, maka penulis memandang perlu

memberi batasan masalah secara jelas dan terfokus. Fokus penelitian ini

adalah pada Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta

C. Rumusan Maslah

Dari latar belakang yang telah di uraikan diatas maka yang menjadi

pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap program komputer ditinjau

dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta?

2. Bagaimanakah kendala dalam perlindungan hukum terhadap program

komputer?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji, berikut

dikemukakan tujuan penelitian:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap program komputer

ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2002 tentang hak cipta.
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2. Untuk mengetahui kendala dalam perlindungan hukum terhadap

program komputer.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa kegunaan

antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai kajian

penelitian hukum yaitu tentang perlindungan hukum hak cipta terhadap

program komputer menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002

tentang Hak Cipta.

2. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas

Syariah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

Kasim Riau.

3. Bagi peneliti dimasa yang akan datang, diharapkan hasil penelitian ini

dapat dijadikan sebagai referensi pengetahuan bagai yang membahas

topik yang sama.

4. Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum (Polisi, Jaksa,

Hakim dan Advokat)

E. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum adalah prosedur atau cara yang dilakukan

dalam melakukan penelitian hukum.7 Dalam melakukan penelitian hukum

penulis menggunakan metode sebagai berikut;

1. Jenis dan Sifat Penelitian

7 M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada, 2007) h.22
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Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian hukum

normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti

bahan pustaka atau data sekunder  berupa perundang-undangan dan buku-

buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang sangat relevan dengan materi

yang dibahas, sehingga dapat menjawab permasalahan yang diteliti dalam

penelitian ini.8

Adapun dalam hal ini penulis malakukan penelitian tentang

perlindungan hukum terhadap program komputer ditinjau dari undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Penelitian ini adalah

penelitian yang bersifat deskriftif, yaitu suatu penelitian yang bertujuan

menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau

kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau

untuki menentukan ada atau tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan

gejala lain dalam masyarakat.9

2. Pendekatan

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai

aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya.10

Pendekatan-pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum

adalah pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan kasus

8 Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif  (Suatu Tinjauan
Singkat), (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011), h. 13.

9 Amiruddin, H. Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2010) h.25

10 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009) h. 93
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(case approach), pendekatan komparatif (comparative approach) dan

pendekatan konseptual (conceptual approach).

Dalam penelitian hukum ini pendekatan yang penulis gunakan

adalah pendekatan undang-undang (statute approach). Pendekatan undang-

undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi

yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.11

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan

penelitian ini adalah studi dokumen dan bahan pustaka, yaitu suatu alat

pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis. Studi kepustakaan

merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum

normatif.12

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang dipergunakan adalah data sekunder.

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh seorang peneliti secara

tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun

tulisan.13 Sumber data sekunder dapat dibedakan menjadi sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai

kekuatan mengikat14, yang dapat berupa norma dasar, peraturan dasar,

peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini

pengulis menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

11 Ibid.
12 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Ed.1, Cet.3., (Jakarta: Sinar

Grafika, 2002) h.50
13 M. Syamsudin, Op.Cit, h.99
14 M. Syamsudin, Op.Cit, h.96
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1. Undang-Undang Dasar 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

3. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dan

b. Bahan hukum sekunder, yaitu  bahan pustaka yang berisikan informasi

tentang bahan primer15. Bahan hukum sekunder ini dapat berupa buku-

buku hukum, teori-teori atau pendapat-pendapat para ahli yang berkaitan

dengan permasalahan pokok.

c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan-bahan yang mendukung terhadap

bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum,

ensiklopedia, maupun website.

5. Pengolahan dan Analisa Bahan Penelitian

Pengolahan data adalah kegiatan mengorganisasikan atau mendata

sedemikian rupa sehingga data penelitian tersebut dapat dibaca (readable)

dan ditafsirkan (interpretable).16 Adapun analisas yang akan dilaksanakan

Penulis dalam penelitian ini terhadap data yang dikumpul kemudian untuk

selanjutnya diolah dan disajikan serta dibahas berdasarkan permasalahan

yang diteliti dalam bentuk uraian kalimat yang rinci yang dihubungkan

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta pendapat ahli

hukum, kemudian menarik kesimpulan dengan cara deduktif yakni

mengemukakan kaedah-kaedah umum kemudian dianalisis dan selanjutnya

ditarik kesimpulan secara khusus.

15 Ibid., h.51
16 M. Syamsudin, Op.Cit, h. 119
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F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi, penulis membagi sistematis penulisan dalam

5 (lima) bab, masing-masing bab diuraikan dalam sub-bab, sehingga antara bab

satu dengan bab yang lain merupakan suatu sistem dan memiliki keterkaitan

satu sama lain. Untuk lebih jelasnya, penulis akan menguraikan satu persatu

masing-masing bab tersebut, yaitu:

BAB I : Merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian tentang:  Latar

Belakang Masalah, Batasan Masalah,  Rumusan Masalah, Tujuan

dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sitematika

Penulisan.

BAB II : Tinjauan Umum Program Komputer

BAB III: Tinjauan Hak Cipta.

BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian yang terdiri atas: Perlindungan

Hukum Terhadap Program Komputer Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta; Kendala

Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Program Komputer.

BAB V : Merupakan bab Kesimpulan dan Saran: dalam Bab ini akan

disampaikan kesimpulan dari hasil analisa pembahasan terhadap

beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk

pernyataan. Disamping itu juga akan disampaikan beberapa saran

yang bersifat konkrit dan praktis menyangkut aspek operasional

dan kebijakan.


