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MOTTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

-( You’ll Never Know Until You’ve Been Tried )- 
TRIAL ‘n ERROR 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan skripsi ini 

menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI 

dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan No. 0543 b/U/1987. 

Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut: 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf Arab Nama Huruf Latin Keterangan 

ا

ب

ت

ث

ج

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ض

Alif 

Ba’ 

Ta’ 

Sa’ 

Jim 

Ha 

Kha 

Dal 

Zal 

Ra’ 

Zai 

Sin 

Syin 

Sad 

Dad 

Tidak dilambangkan 

b 

t 

s\ 

j 

h} 

kh 

d 

z\ 

r 

z 

s 

sy 

s} 

d} 

Tidak dilambangkan 

 

 

Es (titik di atas) 

 

Ha (titik di bawah) 

 

 

z (titik di atas) 

 

 

 

 

s (titik di bawah) 

d (titik di bawah) 
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ط Ta 

Za 

‘Ain 

Gain 

Fa’ 

Qaf 

Kaf 

Lam 

Mim 

Nun 

Wau 

Ha’ 

Hamzah 

Ya 

t} 

z}} 

‘- 

g 

f 

q 

k 

l 

m 

n 

w 

h 

’- 

y 

t (titik di bawah) 

z (titik di bawah) 

koma terbalik (di atas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apostrof 

 

ظ

ع

غ

ف

ق

ك

ل

م

ن

و

هـ

ء

ي

 

B. Konsonan Rangkap 

Konsonan rangkap yang disebabkan Syaddah ditulis rangkap. 

 .Contoh :   ditulis nazzalaنّز ل

 .ditulis bihinna   بهّن

C. Vokal Pendek 

Fathah ( _ _َ ) ditulis a, Kasrah ( _ _ِ ) ditulis i, dan Dammah ( _ _ُ ) ditulis u. 

 .Contoh :   ditulis ahmadaَأحمد
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  .ditulis rafiqa  رِفق

 .ditulis saluha  صُلح

D. Vokal Panjang 

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi I panjang ditulis I dan bunyi u panjang 

ditulis u, masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya. 

Fathah + Alif ditulis a 

فال  ditulis falā 

Kasrah + Ya’ mati ditulis i 

ميثاق  ditulis mīsāq 

Dammah + Wawu mati ditulis u 

 ditulis usūl أصول

 
E. Vokal Rangkap 

Fathah + Ya’ mati ditulis ai 

الزحيلي  ditulis az-Zuhaili 

Fathah + Wawu mati ditulis au 

طوق  ditulis tauq. 

F. Ta’ Marbutah di Akhir Kata 

Bila dimatikan ditulis h. Kata ini tidak berlaku terhadap kata ‘Arab yang 

sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti: salat, zakat dan sebagainya 

kecuali bila dikehendaki lafaz aslinya. 

Contoh :   ditulis Bidāyah al-Mujtahid. بدایة المجتهد
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G. Hamzah 

Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang 

mengiringinya. 

إن  ditulis inna 

Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ’ ). 

وطء  ditulis wat’un 

Bila terletak di tengah kata dan berada setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai 

dengan bunyi vokalnya. 

ربائب  ditulis rabâ’îb 
Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof 

( ’ ). 

تأخذون  ditulis ta’khużûna. 
 
H. Kata Sandang Alif + Lam 

Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al. 

 ditulis al-Baqarah. البقرة

Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf  ا  diganti dengan huruf syamsiyah yang 

bersangkutan. 

 ditulis an-Nisā’. النساء

 viii© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



KATA PENGANTAR 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

د  ين والحم ي مب سان عرب ران بل زل الق ذي ان ى أشرف الهللا ال سالم عل صالة وال

دین                  وم ال ى ی ابعين ال . األنبياء والمرسلين سيدنا و حبيبنا محمد وعلى اله وصحبه والت

أما بعد
 

Alhamdulillah, Segala Puji dan Syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah 

SWT, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, hingga terselesaikannya skripsi ini. 

Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar 

Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan umatnya yang selalu berpegang teguh pada 

ajaran yang dibawanya. 

Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya penyusunan skipsi ini 

dapat terselesaikan. Banyak pihak, baik langsung maupun tidak, telah banyak 

membantu dalam penyelesaian skripsi yang mengambil judul : PEMBAJAKAN 

SOFTWARE KOMPUTER DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 

2002 TENTANG HAK CIPTA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM. 

Dengan selesainya skripsi ini, sebagai rasa takzim izinkanlah penyusun untuk 

mneyampaikan rasa terimakasih kepada : 

1. Drs. Yudian Wahyudi M.A. Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. 

2. Ibu Siti Fatimah, SH, M.Hum, selaku Pembimbing I, dan Bapak 

Abdul Mujib S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II, atas arahan, dan 

nasehatnya yang penuh kesabaran bersedia mengoreksi secara teliti 

seluruh tulisan ini, dari yang semula “semrawut” menjadi lebih 

berarti. 

 ix© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



3. Bapak Ahmad Bahiej SH, M.Hum, selaku pembimbing akademik. 

4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah UIN Sunan 

Kalijaga. Yogyakarta. 

5. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga 

sebagai tempat interaksi penyusun selama menjalani studi. 

6. Bapak Hadi Mulyono dan Ibu Tafsiroh, yang tak pernah bosan dan 

tiada henti memanjatkan do’a, mengalirkan rasa cinta dan kasih 

sayang, serta memberikan motifasi dan pengorbanannya bagi 

penyusun. 

7. Ing ong, Sheila, Rena, dan Topa, Fikar, U2ng, atas segala 

dukungannya selama ini. 

8. Angkatan 2002 Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari’ah UIN 

Sunan Kalijaga, khususnya Supyan, Fatah, Cicin atas saran-saran 

dan persahabatannya. Thanks God! You gived me, all of them. 

9. Penghuni dan tetangga wisma Standart, sebagai tempat bernaung 

bagi penyusun selama ini. 

10. Warung kopi Blandongan, Matto, Ratri, Thank for the Inpiration 

 

 

 

                  Yogyakarta, 02   Januari    2008  M
          23 Dzulhijjah 1429  H 

       Penyusun 

 

Ahmad Nur Fuady 
       02371462       

 x© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



ABSTRAK 
 

Penggunaan software bajakan kadang jarang diperhatikan dari segi 
hukumnya oleh pemakai software tersebut, namun jika pemakai mempunyai 
kepedulian lebih terhadap hak cipta orang lain, pemakai software bajakan tersebut 
tentunya akan menyadari bahwa yang ia lakukan tersebut adalah suatu perbuatan 
melanggar hukum.  

Meski dalam undang-undang di negara Indonesia ini terdapat aturan yang 
mengaturnya yaitu Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta, 
namun dalam penegakannya hanya terbatas pada pemakaian komputer 
dilingkungan publik, tidak mengena pada pemakaian komputer dilingkungan 
pribadi (Personal Computer). 

Bukan hanya pada lingkup undang-undang hukum di Indonesia yang 
mempunyai aturan dalam hal ini, namun dalam hukum Islampun terdapat aturan 
hukum dalam bidang hak cipta umumnya dan pembajakan software khususnya. 
Karena fleksibilitas hukum Islam sehingga aturan hukum yang tergolong baru dan 
tidak ada pada masa Rosulullah SAW juga terdapat aturannya dalam hukum 
Islam. 

Pembajakan software tergolong kasus unik yang sedikit berbeda dengan 
pelanggaran hak cipta pada umumnya. Sebagai contoh pembelian seperangkat 
laptop, yang di kemudian hari karena kerusakan sistem memerlukan proses 
instalasi ulang software sistemnya, dan dikarenakan dalam pembeliannya tidak 
disertakan cd softwarenya, tapi hanya berupa serial number dari software yang 
disertakan dalam setiap pembelian laptop. Penginstalan laptop tersebut dengan 
menggunakan cd software lain yang merupakan kopian dari pihak lain dengan 
memasukkan serial number yang ada pada laptop tersebut otomatis software 
tersebut telah mendapatkan lisensi dari pihak pemilik hak cipta atas software 
komputer tersebut. Hal ini berbeda dengan pembelian sebuah buku yang jika buku 
itu rusak kemudian mengkopi dari buku milik orang lain maka ia tetaplah 
dikatakan melanggar hak cipta atas buku tersebut.    

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 
pendekatan yuridis normatif, yaitu mengetahui permasalahan mengenai software 
komputer serta permasalahan pembajakan software tersebut yang tak lepas dari 
permasalahan tindak pidana hak cipta. Kemudian dalam sanksi hukumnya 
penyusun mengacu pada peraturan Undang-undang nomor 19 tahun 2002 serta al-
Qur’an, as-Sunah dan ijtihad ulama sebagai landasan dalam hukum pidana Islam. 

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah bahwa tindak pidana hak cipta 
khususnya software komputer dapat digolongkan kedalam suatu bentuk hak milik 
immaterial atau tak berwujud, yang mendapat perlindungan hukum dalam Islam 
dan pelanggaran tehadapnya merupakan suatu jari>mah. 

Jari>mah dalam hak cipta ini di kategorikan sebagai jari>mah ta’zi>r yang 
penerapan sanksi hukumnya ditetapkan oleh pemerintahan suatu negara dengan 
tujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. 
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BAB. I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Komputer telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sejak 

dua dasa warsa terakhir. Kemajuan teknologi digital seperti internet, e-mail dan 

komunikasi data melanda hampir diseluruh dunia. Komputer telah menjadi barang 

yang mau tidak mau harus ada, tidak saja dalam dunia tulis-menulis, tetapi juga 

dalam dunia musik, sinematografi, produksi bahkan bagi konsumen produk. 

Digitalisasi memungkinkan perbanyakan tanpa kehilangan kualitas ciptaan 

orisinil.1    

Kemudahan untuk mendapatkan alat atau perangkat yang bisa digunakan 

sebagai sarana pembajakan hak cipta bagaikan dua sisi mata uang yang tak bisa 

dipisahkan antara segi positif dan negatifnya. Disisi negatif telah jelas dampak 

yang menyebabkan kerugian materiel maupun spiritual bagi pemegang hak atas 

karya intelektual, kerugian yang tak hanya di nilai dari uang namun juga dari 

tekanan terhadap kebebasan untuk berkreatifitas. Namun di sisi positif kemudahan 

adanya alat dan perangkat tersebut memberikan manfaat terhadap perkembangan 

ilmu pengetahuan dan kemudahan dalam transfer data yang pada gilirannya 

memberikan input terhadap perkembangan teknologi informasi yang tentu saja 

sangat dibutuhkan dimasa pertumbuhan ekonomi global saat ini. 

                                                 
1 Tamotsu HOZUMI Asian Copyright Handbook Buku Panduan Hak Cipta Asia Versi 

Indonesia (Japan: Asia Pacific Cultural Center for UNESCO, 2006) alih bahasa Masri Maris 
(Jakarta: Ikatan Penerbit Indonesia Ikapi) hlm.. 42-43. 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



 2

Kemudahan dalam mendapatkan sarana copy data berupa cd burning atau  

cd Rw (re-write), memberi efek terhadap kemudahan penggandaan program-

program komputer yang telah terdaftar atas hak ciptanya (software berlisensi) 

yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut software. Software atau perangkat 

lunak adalah program komputer yang berfungsi sebagai sarana interaksi antara 

pengguna dan perangkat keras. Perangkat lunak dapat juga dikatakan sebagai 

'penterjemah' perintah-perintah yang dijalankan pengguna komputer untuk 

diteruskan ke atau diproses oleh perangkat keras.2 Disamping itu ada pula 

software yang bersifat gratis yang selanjutnya disebut freeware3. Freeware 

memang benar-benar merupakan suatu program yang diberikan kebebasan bagi 

penggunanya baik untuk merubah, memodifikasi maupun menyebarluaskan tanpa 

perlu adanya perizinan ataupun memberitahu pihak pengembang atau pihak-pihak 

lain secara khusus.  Perangkat lunak bebas bukan berarti tidak komersial, program 

bebas harus boleh digunakan untuk keperluan komersial. Pengembangan 

perangkat lunak bebas secara komersial pun bukan merupakan hal yang aneh4..  

                                                 
2 www.gnu.org akses 17 maret 2007 
3 Suatu program komputer dikatakan sebagai freeware jika mengacu pada empat jenis 

kebebasan bagi penggunanya : 

a. Kebebasan untuk menjalankan programnya untuk tujuan apa saja. 

b. Kebebasan untuk mempelajari bagaimana program itu bekerja serta dapat 
disesuaikan dengan kebutuhan anda. Akses pada kode program merupakan suatu 
prasyarat. 

c. Kebebasan untuk menyebarluaskan kembali hasil salinan perangkat lunak tersebut 
sehingga dapat membantu sesama anda. 

d. Kebebasan untuk meningkatkan kinerja program, dan dapat menyebarkannya ke 
khalayak umum sehingga semua menikmati keuntungannya. Akses pada kode 
program merupakan suatu prasyarat juga. (www.gnu.org)  

4 www.gnu.org  
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Dalam kaitannya dengan pembajakan software komputer disini ada dua jenis 

software pertama merupakan software berlisensi yang penggandaan, pengubahan 

serta penyebarannya baik itu komersil maupun non komersil yang bersifat 

merugikan pengembang dan pencipta software merupakan pelanggaran aturan 

perundang-undangan, kedua freeware atau free software termasuk juga software 

open source berlisensi GNU General Public License yang di dalamnya diberikan 

kebebasan sebebas-bebasnya untuk mengembangkan, menambah, memodifikasi 

mengedarkan atau bahkan mengkomersilkan program tersebut tanpa adanya 

keterikatan aturan terhadap pencipta program tersebut. 

Pembajakan software komputer di dalam undang-undang hukum pidana 

positif termasuk di dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta. Jika dilihat dari sejarah pemberlakuan undang-undang hak cipta di 

Indonesia dimulai dengan ketentuan Undang-undang warisan kolonial, yaitu 

Auterswet 1912. Undang-undang tersebut dicabut dan diganti dengan Undang-

undang No. 6 Tahun 1982, dan Undang-undang ini merupakan Undang-undang 

dibidang hak cipta yang pertama kali diberlakukan sesudah bangsa Indonesia 

mencapai kemerdekaan. Selain itu, diberlakukan pula Undang-undang yang 

serupa antara lain : 

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987. 

2. yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997. 

3. dan terakhir direvisi dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002. 

Upaya yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memberikan 

perlindungan  baik terhadap karya cipta, hak dan kepentingan pencipta maupun 
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pemegang hak cipta ini ternyata belum membuahkan hasil yang maksimal. Hal ini 

terlihat dalam raelitas bahwa tindak pidana hak cipta seperti pembajakan buku, 

casette, re-print, komersialisasi, plagiat, jual beli barang bajakan, persewaan cd 

(khususnya software komputer)  dan lain sebagainya semakin merajalela dan 

seolah aparat pengak hukum tidak mempunyai kuasa apapun atas pelanggaran-

pelanggaran yang terjadi di bidang hak cipta. 

Munculnya tindak pidana hak cipta dengan berbagai jenis baik kuantitas 

maupun kualitas adalah merupakan suatu sikap yang tidak menghargai hasil karya 

orang lain. Bahkan pelaku tersebut cenderung untuk memanfaatkan hasil ciptaan 

yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta hanya semata-mata untuk 

kepentingan mencari keuntungan pribadi.5

Tindak pidana hak cipta tidak hanya menimbulkan kerugian bagi pencipta, 

pemegang hak cipta, akan tetapi juga menimbulkan kerugian bagi negara. Namun 

dalam hal ini pemerintah kesulitan untuk menjerat pelakunya dengan proses 

hukum, kesulitan tersebut dikarenakan rapinya jalur peredaran barang-barang 

hasil pembajakan ataupun kalau memang sudah betul-betul nyata bahwa terjadi 

pelanggaran hak cipta kendalanya ada pada kuatnya backing yang melindungi 

para pembajak (baca : tindak pidana pelanggaran hak cipta).6

Dalam hukum pidana positif (Undang-undang No.19 Tahun Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta) menyatakan, bahwa tidak dianggap sebagai pelanggaran hak 

                                                 
5Widyopramono, Tindak Pidana Hak Cipta; Analisis dan Penyelesaiannya (Jakarta : Sinar 

Grafika, 1992), hlm... Vii. 
6Lihat Budi Ruhiatudin, “Pembangunan Ekonomi Indonesia Melalui Penegakan Hak atas 

Kekayaan Intelektual (HaKI)”, dalam Jurnal Sosio-Religia (Yogyakarta : LinkSAS, 2003), hlm.. 
538.  
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cipta; jika melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dirumuskan di dalam 

Pasal 14, dan Pasal 15. Namun demikian, di dalam hukum pidana positif tersebut 

tidak dijelaskan secara rinci mengenai bagaimana kriteria tindak pidana tersebut 

sehingga besar kemungkinan untuk memberikan interpretasi-interpretasi lain 

terhadap kriteria tidak pidana hak cipta. 

Syariat Islam mengangap suatu jari>mah jika perbuatan tersebut 

menimbulkan kerugian bagi orang lain atau masyarakat baik mengenai anggota 

badan, jiwa, harta, nama baik, kehormatan, perasaan kelangsungan hidup ataupun 

hal-hal lain yang harus dipelihara serta dijunjung tinggi eksistensnya. Disamping 

itu, Islam juga melarang keras segala bentuk kezaliman dan tindakan yang 

merugikan orang lain. Islam juga mengakui dan menghargai hak milik pribadi 

yang bersifat sosial, sebab hak milik pribadi pada hakekatnya adalah milik Allah 

yang diamanatkan kepada orang yang kebetulan memilikinya7, dimaksudkan 

dapat dimanfaatkan dengan maksimal mungkin untuk kesejahteraan pribadi dan 

kesejahteraan masyarakat. Islam pula telah mengadakan sanksi hukum yang 

cukup berat bagi siapa saja yang melanggar hak milik pribadi tersebut8, seperti 

perampokan, pencurian, perampasan serta segala bentuk kejahatan terhadap orang 

lain. Perbuatan tersebut merupakan tindakan yang tidak dibenarkan oleh Syari’at 

Islam. Hal ini secara tegas tertuang dalam firman-Nya yang berbunyi : 

9 آلوا اموالكم بينكم با الباطلأوال ت

                                                 
7Masjfuk Zuhdi, Studi Islam (Jakarta : Grafindo Persada, 1993), hlm.. 87. 
8 Ibid; hlm. 85-86. 
9Al-Baqarah (2) : 188. 
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Hak cipta dalam hukum Islam merupakan salah satu hak yang dilindungi 

seperti dilindunginya harta benda atau kekayaan lainnya. Apabila seseorang 

melakukan tindak pidana hak cipta tersebut, maka secara lahir jelas sama dengan 

mengambil harta milik orang lain yang dilindungi dan tidak dibenarkan oleh 

syara’. Dalam syariat Islam melarang melakukan perbuatan tersebut dan dianggap 

sebagai suatu tindakan jari>mah.  

Secara bahasa jari>mah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-

larangan syara' (hukum Islam) yang diancam hukuman h}ad (khusus) atau ta’zi>r 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan 

pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.10

Hukum Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT, 

namun juga mengatur juga mengatur tentang hubungan manusia sebagai makhluk 

sosial dalam arti yang luas baik bersifat individu maupun kelompok, seperti : 

perkawinan, pewarisan, perjanjian hukum, kepidanaan dan sebagainya.11 Islam 

bukan hanya syahadah semata, bukan pula sekedar ajaran kejiwaan dan bukan 

ajaran yang menuturkan budi pekerti saja. Akan tetapi mencakup ajaran secara 

menyeluruh termasuk sistem ekonomi dan hukum dengan dasar temperament 

spiritual dan moralitas.12 Salah satu bentuk dari koherensi antara keduanya adalah 

karya cipta, dimana karya cipta bersumber dari hasil kreatifitas dan pemikiran 

                                                 
10Ensiklopedia hukum Islam Jari>mah, www.republika.co.id posting jumat 26 mei 2006 

akses 23 juli 2007. 
11Ahmad Azhar Basyir, Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)(Yogyakarta : 

Fakultas Hukum UII, 1998), hlm.. 4. 
12Muhammad Qutb dalam Juhaya S. Praja dan Ahmad Syihabuddin, Delik Agama Dalam 

Hukum Pidana di Indonesia, cet ke-10 (Bandung : Angkasa, 1993), hlm.. 75. 
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manusia, yang menjadi sebab jalan bagi perkembangan, peradaban dan 

kebudayaan manusia.13

Hak Cipta sebagai benda bergerak immaterial merupakan bagian dari harta 

kekayaan seseorang. Oleh karena itu, hak cipta dapat dialihkan baik sebagian 

maupun seluruhnya sebab pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis atau dapat 

dijadikan milik negara.14

Hak cipta bersifat bagian dari hak milik yang abstrak (incoporeal property), 

merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil 

pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai waktu yang terbatas, dalam 

arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut akan menjadi 

umum.15  

Tindak pidana hak cipta dapat digolongkan kedalam bentuk penghianatan 

dan gasab apabila melanggar amanat dan merugikan secara tidak wajar hak orang 

lain yang seharusnya didapatkan dari hasil karya ciptanya. Perlindungan hukum 

terhadap hak cipta ini diberikan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang baik 

bagi tumbuh dan gairah untuk mencipta atas inovasi orang-orang yang kreatif baik 

di bidang ilmu pengetahuan, seni maupun sastra. Perlindungan tersebut sangat 

                                                 
13Zuhad, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Pembajakan dan Akibat Hukumnya” dalam 

Chuzaimah Y. Tanggo dan A Hafid (ed.), Problematika Hukum Islam Kontemporer (Jakarta : 
Pustaka Firdaus,1995) IV : 120. 

14Hak cipta ini tidak bisa dialihkan secara lisan, akan tetapi harus secara tertulis, baik 
dengan akta otentik maupun akta dibawah tangan, lihat M. Juhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik 
Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia), cet. Ke- 1 (Bandung : PT alumni, 2003), 
hlm.. 85; dan lihat pula dalam pasal 12 Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

15M. Juhana dan R. Jubaedillah, Hak Milik, hlm.. 56. 
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penting, melihat dana dan tenaga yang dibutuhkan oleh para penemu tidaklah 

sedikit.16

Berangkat dari permasalahan tersebut, penyusun tertarik untuk mengkaji 

lebih mendalam tentang pelanggaran hak cipta di bidang software komputer 

dalam perspektif hukum pidana Islam yang ditnjau dari Undang-undang Nomor 

19 Tahun 2002 . Semoga mampu memberikan sedikit sumbangan pemikiran, bagi 

pencegahan terhadap maraknya pembajakan atas hak cipta khususnya software 

komputer.  

 

B. Pokok Masalah 

Dari uraian latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan pokok masalah 

sebagai berikut : 

Bagaimanakah perspektif hukum Islam terhadap pembajakan software 

komputer dalam UU No. 19 Tahun 2002 ? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan   

1. Tujuan 

Tujuan dari penyusunan skripsi ini dimaksudkan sebagai berikut :  

 Untuk mengetahui dan menjelaskan tinjauan dan sudut pandangan hukum 

Islam terhadap pembajakan software komputer dalam Undang-undang Nomor 19 

Tahun 2002. 

 

                                                 
16Taryana Sunandar, Perlindungan Hak Cipta Intelektual di Negara-negara ASEAN, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 1996), hlm.. 1. 
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2. Kegunaan 

Adapun kegunaan dari penyusunan ini adalah : 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi upaya pencegahan pelanggaran hak 

cipta khususnya software komputer, khususnya jika dipandang dari sisi hukum 

Islam. Agar umat Islam secara pribadi mampu untuk berpikir dua kali untuk 

melakukan pelanggaran hak cipta.  

D. Telaah Pustaka 

Penelitian tentang tindak pidana hak cipta ini oleh penyusun lebih 

difokuskan pada kasus pembajakan software komputer, sehingga bisa membatasi 

pokok masalah dan tidak terlalu melebar dari jalur yang telah ditentukan. Telah 

ada beberapa penelitian lain yang membahas tentang hak cipta antara lain skripsi 

Dumiyati yang berjudul “Wakaf atas Hak Cipta dalam Perspektif Hukum 

Islam”.17 mengungkapkan pengakuan hukum Islam terhadap eksistensi hak cipta 

dan wakaf hak cipta yang  dalam sudut pandang hukum Islam, sebagaimana 

wakaf atas harta benda lainnya. Penelitian lain skripsi Joko Suryono yang berjudul 

“Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menurut 

Perspektif Hukum Islam”.18 Karya ini menjelaskan mengenai pandangan hukum 

Islam terhadap keberadaan hak cipta sebagaimana tetdapat dalam Undang-undang 

No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Kemudian dalam skripsi karya Eli Yarni 

dengan judul “Hak Cipta Dalam Perspektif Hukum Islam : (Analisis Perjanjian 

                                                 
17Dumiyati, “Wakaf Hak Cipta dalam Perspektif Hukum Islam”, skripsi tidak diterbitkan, 

Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2000. 
18Joko Suryono “Eksistensi Hak Cipta Dalam Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Menurut 

Hukum Islam”,skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, 2003  
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Keperdataan Antara Penerbit dan Pencipta)”.19 Penelitian tersebut membahas 

mengenai bentuk, sifat, persyaratan yang ada dalan perjanjian keperdataan antara 

penerbit dengan pencipta, selain itu menyorot pula prinsip-prinsip keperdataan 

yang tejadi antara pencipta dengan penerbit serta kedudukannya dalam hukum 

Islam. Selain itu terdapat skripsi Sunardi berjudul “Tinjauan Hukum Islam 

terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT BPFE UGM Yogyakarta”.20  Penelitian ini 

memaparkan tentang kasus pelanggaran hak cipta yang terjadi di PT BPFE UGM 

Yogyakarta yang difokuskan dalam perspektif hukum Islam. 

Sejauh pengamatan penyusun belum ada tulisan yang secara khusus 

mendeskripsikan tindak pidana hak cipta (pembajakan software komputer) dalam 

perspektif Hukum Pidana Islam. 

 Pembajakan software komputer pada dasarnya memerlukan pengetahuan 

kode-kode dasar program komputer, namun dikarenakan kemudahan alat berupa 

perangkat keras (Hardware) yang digunakan untuk melakukan pembajakan dan 

sarana berupa persewaan cd software (rental cd), akses internet dan sistem 

keamanan jaringan yang mudah untuk di tembus (di hack) maka pada gilirannya 

memberikan kemudahan bagi pembajakan software tersebut. Dikarenakan 

keunikan, kompleksitas serta  kemudahan sistem dalam pembajakan software 

komputer, maka penyusun tertarik untuk membahas pembajakan software 

                                                 
19Ely Yarni “Hak Cipta DalamPerspektif  Hukum Islam : (Analisis Perjanjian Keperdataan 

Antara Penerbit dan Pencipta)” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Institut 
Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2003. 

20Sunardi, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelanggaran Hak Cipta di PT BPFE UGM 
Yogyakarta”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 
Negeri Sunan Kalijaga, 2002. 
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komputer, dan sanksi yang ditimbulkan dari pelanggaran hak ciptanya dalam 

perspektif hukum Islam.    

 

E. Kerangka Teoritik 

Hak cipta adalah hak eksklusif (yang diberikan oleh pemerintah) untuk 

mengatur penggunaan hasil penuangan gagasan atau informasi tertentu. Pada 

dasarnya, hak cipta merupakan "hak untuk menyalin suatu ciptaan". Hak cipta 

dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi penggandaan 

tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa 

berlaku tertentu yang terbatas.21  

Program komputer (perangkat lunak)  merupakan suatu aplikasi yang dibuat 

dengan menggunakan bahasa program tertentu dan ter-install di dalam komputer. 

Perangkat lunak ini isinya dapat dengan mudah untuk diubah. Perangkat lunak 

umumnya digunakan untuk mengontrol perangkat keras, melakukan perhitungan, 

berinteraksi dengan perangkat lunak lainnya.22

Kemudahan dalam melakukan perubahan dan manipulasi perangkat lunak 

(software) komputer memberikan akses yang besar terhadap terjadinya 

pembajakan terhadap karya cipta di bidang ini. Pelaku pembajakan bukan hanya 

terbatas pada kalangan profesional dan terorganisir, namun program komputer 

                                                 
21Hak cipta, Wikipedia ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, www.wikipedia.org (akses 

17 maret 2007) 
22Perangkat Lunak, Wikipedia ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, www.wikipedia.org 

akses 17 maret 2007.  
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mampu untuk di retas (di hack)23 oleh individu yang mempunyai kemampuan 

dibidang tesebut.  

Dalam hukum pidana positif hukuman dibedakan apakah perbuatan tersebut 

tergolong delik hukum atau delik undang-undang. Delik hukum disebut juga 

sebagai kejahatan, karena perbuatan tersebut bertentangan dengan azas hukum 

yang ada dalam keyakinan masyarakat dan terlepas dari undang-undang. Delik 

undang-undang dalam bahasa hukum disebut pelanggaran, karena perbuatan 

tersebut dilarang undang-undang demi kesejahteraan umum dan tidak 

bertentangan dengan kesadaran hukum serta masyarakat.24 Perbuatan tersebut 

diancam dengan hukuman sebagai akibat hukum yang harus diterima. 

Pemidanaan dalam hukum pidana positif mengenal beberapa teori 

pemidanaan, yaitu : 

1. Teori Absolut adalah pidana tidaklah bertujuan untuk yang praktis 

seperti memperbaiki penjahat sendiri, kejahatan sendirilah yang 

mengandung unsur untuk dijatuhkannya pidana. 

                                                 
23Peretas (Hacker) adalah orang yang mempelajari, menganalisa, dan selanjutnya bila 

menginginkan, bisa membuat, memodifikasi, atau bahkan mengeksploitasi sistem yang terdapat di 
sebuah perangkat seperti perangkat lunak komputer dan perangkat keras komputer seperti program 
komputer, administrasi dan hal-hal lainnya , terutama keamanan. 

Hacker pada masa ini memiliki konotasi negatif karena aksi-aksinya yang mengakibatkan 
kerugian pihak tertentu seperti mengubah tampilan suatu situs web, menyisipkan kode-kode virus 
dsb. Hacker menggunakan celah-celah keamanan yang belum diperbaiki oleh pembuat perangkat 
lunak (bug). Tetapi pada masa lalu, dan beberapa golongan hacker masa kini, masih 
mempertahankan budaya penganalisaan sistem. 

Atas alasan ini biasanya para hacker dibagi menjadi 2 golongan White Hat Hackers dan 
Black Hat Hackers, dimana fungsi dan pekerjaan yang dilakukannya berbeda. Wikipedia 
ensiklopedia bebas berbahasa Indonesia, www.wikipedia.org akses 17 maret 2007.  

24Van Apeldorn, Pengantar Ilmu Hukum, cet. ke-2 (Jakarta : Pradnya Paramita, 1973)  
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2. Teori Relatif adalah berdasarkan pada penyelenggaraan tertib 

masyarakat dan akibatnya sebgai prevensi terjadinya suatu kejahatan. 

3. Teori gabungan dalam pemidanaan lebih menitikberatkan pada 

pembalasan dan menetapkan berdasar atas hasil prevensi seimbang. 

Sebagaimana dinyatakan oleh Moelyatno, setiap perbuatan dapat disebut 

sebagai perbuatan melawan hukum jika memenuhi elemen tindak pidana yang 

terdiri atas : (1). Kelakuan dan akibat yang ditimbulkannya, (2). Keadaan yang 

menyertai perbuatan tersebut, (3). Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, 

(4). Unsur yang melawan hukum baik bersifat obyektif maupun subyektif.25

Untuk melihat terjadinya tindak pidana dilihat pada unsur yang meliputi 

perbuatan kejahatan. Dalam sistem hukum pidana positif pertanggung jawaban 

berkaitan dengan perbuatan melawan hukum dan kesengajaan, sehingga seseorang 

dapat dimintai pertangung jawaban tergantung pada dua hal yaitu : pertama, unsur 

objektif adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan dan tindakan pelaku dari 

perbuatan melawan hukum dan kedua, unsur subjektif yaitu adanya unsur yang 

melekat dalam diri pelaku yang berhubungan dengan pelaku dan termasuk sesuatu 

yang terkandung di dalam hati baik dengan kesengajaan maupun tidak sengaja.26

Untuk dapat dikategorikan sebagai tindak pidana hak cipta harus 

mengandung unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan tersebut 

diantaranya27  

                                                 
25Moelyatno, Azazs-azas Hukum Pidana, cet. Ke-4, (Jakarta : Rineka Cipta. 2000), hlm.. 63. 
26Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan Yang Dapat Dihukum (Delik), cet. Ke-1, 

(Jakarta : Sinar Grafika, 1991), hlm.. 6.  
27Ibid; hlm.. 17. 
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a) Unsur objektif antara lain melakukan perbuatan pidana terhadap hak 

cipta seperti pengumuman, memberikan izin untuk itu 

(mengumumkan atau memperbanyak) menggandakan, menyiarkan, 

memperbanyak, memamerkan menjual barang hasil pelanggaran 

hak cipta maupun bentuk tindakan pidana lainnya. Selain itu, unsur 

objektif lainnya adalah tanpa hak. 

b) Unsur subjektif adalah melakukan dengan sengaja. 

Dalam Islam hukum ditetapkan bersifat universal dan berlaku untuk semua 

orang tanpa membeda-bedakan status apakah orang itu kaya, miskin, hina atau 

bahkan penguasa sekalipun, sanksi mesti tetap dijatuhkan kepada pelaku pidana. 

Hukum Islam dimaksudkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan 

menghindari kemafsadatan di dunia maupun di akhirat. Tujuan ditetapkannya 

hukum pidana Islam menurut Abdul Qadir Audah antara lain : 

1. untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, 

2. untuk memelihara peraturan agar masyarakat tetap eksis, 

3. untuk menjamin kelestarian masyarakat yang kuat dan berakhlak 

mulia.28 

Sanksi dijatuhkan mempunyai tujuan memberi rasa sakit kepada pelaku 

jari>mah, untuk mencegah dari melakukan perbuatan pidana serta memberi 

peringatan kepada orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang serupa.29  

                                                 
28Abdul Qadir Audah, at-Tasyri’ Al-Jina’I al-Islami Muqaranan bi al-Qanu>n al-Wadh’I. 

(Beirut : Dar al-Arubah, 1963) I : 69. 
29Fathi Bahansi, al-Uqu>bah fi Fiqh al-Isla>mi, (Mesir : Dar al-Kutub Arabiah, 1958), hlm. 

11. 
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Ibnu taimiyah mengatakan hukuman disyariatkan sebagai rahmat Allah bagi 

hambanya dan kehendak-Nya untuk melakukan yang terbaik bagi hambanya.30 

Maka hukuman harus senantiasa disesuaikan dengan rahmat dan kehendak Allah. 

Sedangkan menurut Abu Zahrah hukuman merupakan siksaan bagi pelaku 

kejahatan sebagai balasan terhadap kejahatannya, disamping itu hukuman 

merupakan suatu ketetapan syara’ dalam menghilangkan kemafsadatan, hal itu 

merupakan suatu kemaslahatan tersendiri.31

Secara bahasa jari>mah mengandung pengertian dosa, durhaka. Larangan-

larangan syara' (hukum Islam) yang diancam hukuman h}ad (khusus) atau ta’zi>r 

pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum syariat yang mengakibatkan 

pelanggarnya mendapat ancaman hukuman.32

Ditinjau dari sisi berat ringannya sanksi hukum, jari>mah dapat dibagi atas 

jari>mah h}udu>d, jari>mah qis}a>s}-diyat, dan jari>mah ta'zi>r. Jari>mah h}udu>d adalah 

tindak pidana yang diancam hukuman h}add, yakni hukuman yang telah ditentukan 

macam dan jumlah (berat-ringan) sanksinya yang menjadi hak Allah SWT. Ada 

tujuh macam perbuatan jari>mah h}udu>d yaitu, zina, menuduh orang lain berbuat 

zina (qazaf), meminum minuman keras, mencuri, menggangu keamanan 

(hirabah), murtad, dan pemberontakan (al-bagyu). Jari>mah qis}a>s}-diyat adalah 

tindak pidana yang diancam hukuman qisa>s} atau diyat. Yang termasuk jari>>mah 

qis}a>s}-diyat ialah pembunuhan sengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan 
                                                 

30Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ichtiyar Baru Van Hoeve, 1996), 
hlm.. 1872 

31Abu Zahrah, al-Jari>mah wa al-Uqu>bah fi al-Fiqh al-Isla>mi, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm.. 
6-7. 

32Ensiklopedia hukum Islam Jari>mah, www.republika.co.id posting jumat 26 mei 2006 
akses 23 juli 2007. 
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tidak sengaja, penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja. Adapun 

jari>mah ta'zi>r ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa macam 

hukuman. Hanya saja jari>mah macam ini jenisnya tidak ditentukan karena 

meliputi semua perilaku yang selamanya dianggap sebagai jari>mah, seperti 

menipu dan menghina orang lain. Sebagian besar jari>mah ta'zi>r ditentukan oleh 

penguasa, dengan syarat sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat 

serta tidak bertentangan dengan ketentuan nas}s} dan kaidah-kaidah umum.33  

Seseorang dalam hukum Islam dapat dikenai suatu sanksi hukum apabila 

telah memenuhi unsur-unsur jari>mah  sebagai berikut : 

1. Unsur formil, adanya suatu nass yang melarang dan mengancam 

perbuatan melawan hukum, unsur ini disebut Rukn al-Syar’i. 

2. Unsur Materiil, adanya tingkah laku yang membentuk sebuah jari>mah 

baik perbuatan secara nyata maupun sikap tidak berbuat, unsur ini 

disebut Rukn al-Ma>ddi>. 

3. Unsur Moril, yaitu pembuat jari>mah tidak lain ialah mukallaf yaitu 

seseorang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya, unsur ini 

disebut Rukn al-Adabi>.34   

Menurut para ulama, tujuan adanya pemidanaan ada dua, yaitu : 

                                                 
33Ensiklopedia hukum Islam Jari>mah, www.republika.co.id posting jumat 26 mei 2006 

akses 23 juli 2007.  
34Lihat Abdul Qadir Audah, at-Tasyri>’ al-Jina>i fi al-Fiqh al-Isla>m,  Muqaranan bi al-Qanun 

al-Wadh’I, (Beirut : Dar al-Arubah, 1963) hlm.. 111; A. Hanafi, Azaz-azaz Hukum Pidana Islam 
(Jakarta : Bulan Bintang, 1967), hlm.. 6; A. Djazuli, Fiqh Jinayat (Upaya menanggulangi 
Kejahatan Dalam Islam) (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 3; Marsum, Jinayat 
(Hukum Pidana Islam)(Yogyakarta : Fakultas Hukum UII, 1984), hlm.. 6; 
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1. Tujuan relatif, adalah : untuk menghukum para pelaku jari>mah yang 

pada umumnya dapat mendorong untuk melakukan taubat, sehingga ia 

jera tidak mengulangi kembali melakukan tindak pidana serta orang lain 

tidak berani melakukan perbuatan yang sama. 

2. Tujuan absolut, adalah : untuk melindungi kemaslahatan umum. 

Tindak pidana terhadap hak cipta dapat digolongkan dalam suatu perbuatan 

jari>mah hal ini dapat dimasukkan dalam kategori al-masa>’il al-mu’a>s{irah atau 

masalah-masalah hukum Islam kontemporer dan status hukumnya termasuk dalam 

kategori masalah ijtiha>diyyah, hal ini tergolong kedalam wilayah fi ma> la> nas}s}a 

fih, yaitu masalah hukum yang tidak mempunyai referensi nas}s} hukum yang pasti. 

Dengan tidak adanya nas}s} (al-Qur’an dan as-Sunah) yang secara eksplisit 

membahasnya, maka yang dapat digunakan sebagai sumber hukum terhadap kasus 

hak cipta dalam hukum Islam adalah mas}lahah mursalah (kemaslahatan umum), 

yaitu setiap tindakan yang tidak menyimpang dari syariat mendatangkan kebaikan 

dan menghilangkan kerusakan, akan tetapi tidak mempunyai dalil secara ekplisit 

dan hukumnya harus dijalankan dan ditegakkan.35  

Dalam firman-Nya: 

36التخونوا اهللا والرسول و تخونوا امنتكم و انتم تعلمون

Dari firman di atas dapat diindikasikan tindak pidana hak cipta termasuk 

kedalam jari>mah ta’zi>r yang secara khusus tergolong dalam pengkhianatan yang 

                                                 
35Abdul Wahha>b Khalla>f, Ilmu Ushul Fiqh, alih bahasa Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, cet. 

Ke-1 (Seamarang: Dina Utama, 1994), hlm.. 116.  
36Al-A’raf : 8. 
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dimaksudkan disini penggelapan, yaitu apabila terjadi suatu kegiatan yang tidak 

sesuai dengan akad atau melanggar perjanjian (amanat) yang semula ditetapkan. 

Mengambil alih atau melakukan sesuatu yang merugikan secara tidak wajar 

terhadap suatu karya atau hak cipta pihak lain (pencipta atau ahli waris dari 

pencipta yang telah meninggal) untuk dicetak ulang atau digandakan baik 

sebagian atau seluruhnya tanpa dapat izin dari pencipta dengan tidak 

menghilangkan status pencipta menurut mazhab Maliki adalah termasuk gasab.37 

Jika merujuk pada teori ma>l yang memandang harta sebagai segala sesuatu yang 

mungkin dapat disimpan dan dimanfaatkan, harta dapat dikatakan juga sebagai 

sesuatu yang memiliki nilai.38 Menurut Imam Nawawi plagiator merupakan 

perbuatan gasab dikarenakan telah melakukan tindakan penggagahan terhadap 

hak orang lain secara zalim.39    

Akan tetapi jika dengan maksud, mengambil manfaat seperti 

menggandakan, menerjemahkan ke dalam bahasa asing, memfotocopi, dan 

melakukan perbuatan lainnya terhadap suatu karya/hak cipta pihak lain untuk 

meminimalisir kemadlratan dan merealisasikan kemaslahatan adalah suatu 

keniscayaan, diperbolehkan dalam syariat Islam dan dalam hukum pidana Islam 

                                                 
37Menurut mazhab Maliki gasab adalah mengambil manfaat secara paksa dan perbuatan 

sewenang-wenang terhadap harta bukan dalam arti merampok. Dari definisi ini gasab terbagi 
kedalam  bentuk 1) Mengambil materi benda tanpa izin 2) mengambil manfaat suatu benda, bukan 
materinya. Bentuk perbuatan tersebut dikenakan ganti rugi baik dilakukan sengaja maupun tidak. 
Lihat Abdul Aziz Dahlan (ed.) dalam Ensiklopedi Hukum Isl;am, (Jakarta: Ichtiyar Baru Van 
Hoove), 1996) II : 401. 

38 Wahhab az Zuhaili, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, (Beirut: Dar-al-Fikr, 1985) IV : 40. 
39 Imam Nawawi Plagiator, Penjahat Intelektual Tim Redaksi Tanwirul Afkar, Fiqh rakyat; 

Pertautan Fiqh degan Kekuasaan (Yogyakarta: LkiS, 2002), hlm.. 172.  
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tidaklah dianggap sebagai tindakan jari>mah. Hal ini sesuai dengan kaidah hukum 

Islam yang menyatakan : 

40ى اعظمهما ضرر ابار تكاب اخفهما روع اذا تعارض مفسدتان

Di dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta BAB II 

(lingkup hak cipta) pasal 2, ayat (2) disebutkan : 

Pencipta atau pemegang hak cipta atas karya sinematografi dan program 

komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang orang lain yang 

tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang 

bersifat komersial. 

Kemudian dalam pasal 12, ayat (1) di jelaskan pula : 

Dalam Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang mencakup : 

1.  buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya tulis yang 

diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

Berdasar beberapa teori hukum dan peraturan yang terdapat dalam UU No. 

19 Tahun 2002 serta beberapa kaidah hukum Islam tersebut diatas, penyusun 

mencoba untuk mengkaji unsur-unsur dalam tindak pidana pembajakan software 

komputer serta perspektif hukum Islam dalam pembajakan software komputer.  

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

                                                 
40Asyumi Abdurrahman, Qiadah-qaidah Fiqh (Qawaid al-Fiqhiyyah) (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1976), hlm.. 30. 
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Jenis Penelitian ini adalah penelitian pustaka (Library Researche), dengan 

menjadikan bahan pustaka sebagai sumber datanya, data-data yang dikumpulkan 

barasal dari berbagai kepustakaan, baik berupa buku, surat kabar, jurnal, 

ensiklopedi, peraturan pemerintah yang tertulis, serta artikel dan situs-situs di 

internet yang tentunya berkaitan dengan objek pembahasan. Selain merujuk pada 

isi dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002, Tentang Hak Cipta. 

 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu memaparkan permasalahan 

mengenai tindak pidana pembajakan software komputer ditinjau dari hukum dan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa ditarik kesimpulan 

dan di dapat pengertian dari pemberlakuan sistem hukum terhadap pembajakan 

software komputer. 

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatan yang dipakai adalah pendekatan yuridis normatif yaitu dengan 

mengetahui permasalahan mengenai software komputer serta permasalahan 

pembajakan software tersebut yang tak lepas dari permasalahan tindak pidana hak 

cipta. Kemudian dalam sanksi hukumnya penyusun mengacu pada peraturan 

Undang-undang nomor 19 tahun 2002 serta al-Qur’an, as-Sunah dan ijtihad ulama 

sebagai landasan dalam hukum pidana Islam. 
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4. Tekhnik Pengumpulan Data 

Berhubung jenis penelitian ini adalah library researche, maka teknik 

pengumpulan data yang digunakan oleh penyusun adalah dengan cara mengkaji, 

menganalisis serta menelaah berbagai buku, kitab, Undang-undang, artikel-artikel 

baik di internet, majalah, koran ataupun email-email dari mailing list, serta 

sumber tertulis lain yang mempunyai relevansi dengan objek pembahasan. 

Adapun beberapa data primer untuk melacak konsep hukum Islam dalam 

hak cipta diantaranya karya Prof. Drs. H. A. Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya 

Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam), kemudian Ahmad Hanafi, Azas-azas 

Hukum Pidana Islam. Saidin, S.H., M.Hum. Aspek Hukum Hak kekayaan 

Intelektual. 

Dan beberapa data skunder diantaranya karya Tamotsu Hozumi, Asian 

Copyright Hand Book, kemudian Budi agus Riswandi dan M. Syamsudin, Hak 

Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

5. Analisis Data  

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak cipta sebagai bahan tinjauan 

bagi pemberlakuan sanksi, Serta relevansinya terhadap hukum pidana Islam. Yang 

berakhir pada kesimpulan akhir dari skripsi ini. 

 

G. Sistematika pembahasan 

Guna mempermudah pembahasan skripsi ini, penyusun menggunakan 

sistematika sebagai berikut :  
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Bab pertama yang terdiri dari pendahuluan yang mengatur isi dan bentuk 

skripsi. Bagian ini terdiri dari; Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan 

kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab kedua berisi hak cipta dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2002, 

yang pada sub bahasan pertama memuat sekilas tentang hak cipta, yang kedua 

macam-macam hak cipta, yang ketiga tentang pembajakan software. 

Bab ketiga berisi Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pembajakan, di 

dalamnya terdapat sub-sub bahasan yang pertama Dasar hukum dalam pidana 

pembajakan, yang kedua memuat kriteria tindak pidana pembajakan, yang ketiga 

sanksi hukum bagi pelaku pembajakan. 

Bab keempat berisi tentang analisis terhadap pembajakan software komputer 

dalam pandangan hukum Islam. 

Bab kelima berupa kesimpulan akhir dan saran-saran yang dapat diambil 

sebagai masukan yang berharga bagi upaya perbaikan skripsi ini. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian-uraian yang dipaparkan dimuka, kiranya dapat mengantarkan 

kita pada suatu kesimpulan bahwa tindak pidana pembajakan software komputer 

diatur dalam Undang-undang nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Yang 

fungsinya untuk melindungi kebebasan berkreatifitas dari ulah orang yang tidak 

bertanggung jawab yang ingin mengeruk keuntungan finansial sebar-besarnya 

dengan memanfaatkan hasil karya cipta orang lain dengan tanpa hak. 

Tindak pidana hak cipta khususnya pembajakan software komputer 

merupakan suatu bentuk kejahatan yang merugikan pihak pemegang hak cipta, 

belakangan ini sangat marak dijumpai karena begitu mudahnya alat, sarana dan 

prasana yang mendukung akses untuk terjadinya tindak pidana ini. Ironisnya 

kesadaran dalam diri pribadi masyarakat untuk selalu menggunakan softwareasli 

berlisensi yang masih kurang, disamping sebab lain karena mahalnya biaya untuk 

pembelian software asli. 

Dalam hak cipta atas software komputer perlindungan bukan hanya terletak 

pada wujud dari software tersebut namun pada pengambilan manfaat dari software 

tersebut. Jadi benarpun software asli yang dibeli namun pemanfaatan dari 

lesensinya mempunyai batasan hanya untuk satu unit komputer. Kecuali dengan 

adanya perjanjian dengan pihak pemilik hak cipta. Satu lisensi dari software tidak 

bisa digunakan untuk komputer lain, satu komputer dengan satu lisensi software. 
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Selain hal tersebut merugikan pihak pemegang hak cipta, juga merugikan negara 

dari sisi pajak pendapatan yang tentunya juga akan berkurang. 

Selain software yang berlisensi (dilindungi atas hak ciptanya) ada jenis 

software yang pemanfaatannya diperbolehkan tanpa adanya izin dari pihak 

pemegang hak cipta yang disebut freeware.  Dalam penentuan hukum terhadap 

freeware dapat ditarik pengertian bahwa freeware tersebut telah mendapat 

kerelaan dari penciptanya untuk di manfaatkan oleh orang lain secara gratis atau 

tanpa adanya ikatan apapun.  Dengan adanya kerelaan tersebut tentunya halal 

hukumnya untuk dimanfaatkan tanpa adanya izin dari penciptanya. 

Islam memandang tindakan pelanggaran hak cipta khususnya software 

komputer berlisensi sebagai perbuatan jari>mah dan bisa digolongkan sebagai 

tindakan penghianatan, gasab dan garar. Karena tidak adanya referensi yang pasti 

dari nas}s} (Al-Qur’an dan Hadist) tentang tindak pidana ini maka jari>mah yang 

bisa dikenakan dalam tindak pidana ini adalah jari>mah ta’zi>r. 

Jika merujuk pada teori ma>l maka yang menjadi tolak ukur adalah nilai 

bukan sekedar wujudnya saja. Karena wujud dari software sendiri kadang tidak 

menentu, ada yang software yang memang telah bundle dalam bentuk keeping cd, 

ada software yang pembeliannya dilakukan di internet dan wujudnya hanya 

berupa file download, yang berbentuk file asli maupun file terkompres dalam 

bentuk rar dan zip. Atau lisensi suatu software yang hanya diberikan dengan 

wujud serial number. 

Dalam lingkup freeware yang memang di berikan kebebasan dalam 

pendistribusiannya terdapat pula pelanggaran jari>mah jika terdapat pemalsuan 
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terhadap penemu atau pencipta. Hal tersebut dapat digolongkan kedalam 

penipuan. Pendistribusian freeware dapat dijadikan suatu komersialisasi sebagai 

pengganti biaya distribusi, karena memang telah ada keikhlasan dari pencipta 

untuk menghibahkan hasil ciptaanya untuk dimanfaatkan secara umum.   

Dalam jari>mah ta’zi>r sanksi hukum diserahkan pada ketetapan yang diatur 

oleh ulil amri yang dilaksanakan oleh hakim dalam sistem pengadilan. Dan di 

negara Indonesia ini tentunya ketetapan sanksi hukuman terdapat pada undang-

undang nomor 19 tahun 2002 Tentang Hak Cipta. Dan sanksi hukum yang dapat 

dikenakan merujuk pada pasal 72 dan pasal 73. khususnya ayat (3) yang mengatur 

tentang software komputer.  

Dengan berpegang pada ketentuan hukum pada jari>mah ta’zi>r sebagai 

pengajaran dan pendidikan untuk memberikan efek jera, maka hendaknya jalan 

kebijaksaan dan keadilan bisa diambil oleh hakim dalam memutuskan perkara 

dalam kasus pembajakan hak cipta software komputer, dengan memperhatikan 

situasi dan kondisi pelaku serta kemaslahatan umat. Dalam ketetapan pidana pasal 

72 dan 73 UU No.19 Tahun 2002, ketetapan yang berlaku adalah ketetapan 

maksimal hukuman tentunya keputusan yang diambil oleh hakim tidaklah harus 

melebihi dari ketetapan tersebut, hal ini bisa disesuaikan dengan tingkat 

pelanggaran dan juga kerugian yang telah ditimbulkan dari tindak pidana ini. 

Karena tidak menutup kemungkinan, jika hasil yang didapat dari tindak pidana ini 

lebih besar dari pada hukuman yang diterima maka akan terbersit keinginan baik 

dari diri pelaku ataupun dari orang lain untuk melakukan perbuatan jari>mah yang 
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serupa. Maka hendakmya keputusan yang diambil dalam penetapan hukum 

haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan.  

Pemberian sanksi pada tindak pidana ini pada gilirannya akan mampu 

mencegah atau setidaknya mengurangi munculnya tindak pidana pembajakan 

softwarekomputer dalam berbagai modus dan motif pembajakan. Sehingga 

mampu meningkatkan proses kreatifitas, serta memberikan apresiasi yang tinggi 

terhadap hasil karya cipta.   

 

B. Saran-saran 

Dari hasil pemaparan diatas kiranya ada beberapa hal yang bisa dijadikan 

solusi sekiranya dapat mewujudkan ketertiban dalam penegakan undang-undang 

hak cipta. Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut: 

1. Dalam penegakan hak cipta khususnya terhadap software komputer 

masih menyisakan beberapa pekerjaan rumah yang menjadi tugas dari 

pemerintah untuk menyelesiakannya, diantaranya untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk menggunakan software berlisensi, dan 

meninggalkan budaya memakai barang bajakan. Meski dalam 

pandangan penyusun sendiri hal tersebut merupakan suatu dilemma, 

dimana disatu sisi kebijakan pemerintah untuk menegakkan penggunaan 

software legal yang akan berdampak pada kemampuan masyarakat untuk 

memiliki perangkat komputer pribadi tentunya. Namun dalam persoalan 

tersebut bukan tidak ada jalan keluarnya, pemakaian software berlisensi 

GPL(General Public Licensi)/freeware, merupakan salah satu jalan 
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keluar yang bisa dijadikan alternatif sebagai pengganti software 

berlisensi.  

2. Ada suatu gagasan bagi pemerintah untuk memberikan soasialisasi 

tentang penegakkan hak cipta kepada masyarakat dan tentunya disertai 

sosialisasi penggunaan freeware sebagai alternatif jika ada 

kekurangmampuan untuk menggunakan software berlisensi. Meski 

terdapat beberapa perbedaan dari segi tampilan, format software dan cara 

penggunaan, namun dari pengalaman penyusun sendiri sebenarnya 

terdapat kesamaan fungsi antara freeware dan software berlisensi.  

3. Alangkah lebih baik lagi jika penggunaan freeware diajarkan mulai dini 

disamping penggunaan software komersil. Untuk mengurangi 

ketergantungan terhadap software komersil. Karena dari pengamatan 

penyusun masalah keengganan kebanyakan masyarakat menggunakan 

freeware adalah karena ketidakterbiasaan dalam penggunaannya. Jika 

sudah terbiasa menggunakan freeware maka akan nampak kesamaan 

fungsi dan hasil dari keduanya. Hal tersebut tentunya bisa dikatakan 

lebih mulia dari pada menggunakan software yang jelas-jelas merupakan 

barang bajakan, yang melanggar undang-undang hak cipta. Dan 

bertentangan bukan saja dengan hukum negara tapi juga dengan hukum 

agama. 

4. Adapun saran bagi penelitian selanjutnya, seiring semakin 

berkembangnya teknologi, tentu semakin bermacam pula jenis tindak 

pidana di bidang hak cipta ini. Belakangan ini digitalisasi musik dengan 
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maraknya nada sambung dari operator telepon seluler, tentu 

mengetengahkan suatu permasalahan tersendiri. Kemudian contoh lain, 

semakin maraknya counter handphone yang menyediakan download 

musik, ringtone dan software. baik itu software aplikasi ataupun games, 

didistribusikan secara legal maupun ilegal.  

Penyusun mengucap rasa syukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah SWT 

yang dengan petunjuk, kekuatan, rahmat dan hidayah-Nya hingga penelitian ini 

dapat terealisasi. Disamping itu penyusun hanyalah seorang makhluk, dan 

tentunya hasil penelitian ini sangatlah jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu 

kritik, saran dan berbagai masukan dari pembaca sekalian sangat penyusun 

harapkan untuk dapat dicurahkan bagi kemajuan bersama. Amiin!  

Akhirnya penyusun hanya mampu untuk mengajak dan menyerukan “STOP 

PEMBAJAKAN” dan “SAY NO to PIRACY” 
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Lampiran I 

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR’AN, HADIST DAN BAHASA 

ASING 

Hlm FootN
ote Terjemahan 

BAB I 

5 9 
Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang batil 

17 36 

Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepada, sedang kamu mengetahui 

19 40 

Apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka dilihat mana 

yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan 

madaratnya  

BAB III 

55 2 
Perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan itu mengenai 

jiwa, harta benda atau lainnya.  

56 6 
Larangan-larangan syara’ (apabila dilakukan) akan diancam Allah 

dengan  hukuman hadd dan ta’zir 

60 15 

Janganlah kamu menghianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan 

(juga) janganlah kamu menghianati amanat-amanat yang 

dipercayakan kepada, sedang kamu mengetahui 

61 18 Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 
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sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu 

61 19 

Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu 

membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat 

memakan sebagaian dari pada harta benda orang lain itu dengan 

(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui 

61 20 
Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang 

bukan haknya. 

63 22 
Tidak boleh bagi seseorang bertidak pada hak milik orang lain 

tanpa keizinannya 

63 23 
Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa 

sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’ 

64 24 

Apabila terjadi pertentangan dua mafsadat, maka dilihat mana 

yang lebih besar madaratnya dengan dikerjakan yang lebih ringan 

madaratnya 

65 28 

Telah diangkat pena seseorang dari tiga hal yaitu orang tidur 

sampai ia bangun, anak-anak sampai dia mncapai usia puber, dan 

orang gila sampai ia sadar. 

65 30 

Menurut syara’ seseorang tidak ditetapkan beban (taklif) kecuali 

orang yang mempunyai kesanggupan memahami dalil-dalil 

pembebanan dan menurut syara’ yang dibebankan itu hanyalah 

pekerjaan yang mungkin dilakukan, disanggupi dan diketahui 
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sebagaimana ia dapat melaksanakan. 

BAB IV 

81 9 
Tidak dihalalkan seseorang mengambil harta saudaranya yang 

bukan haknya. 

81 10 
Tidak boleh bagi seseorang mengambil harta orang lain tanpa 

sebab-sebab yang dibenarkan oleh syara’ 

82 11 

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta 

sesama kamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 

perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu 
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UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR  19  TAHUN 2002 

TENTANG 
HAK CIPTA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang :   

a. bahwa Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman 
etnik/suku bangsa dan budaya serta kekayaan di bidang seni 
dan sastra dengan pengembangan-pengembangannya yang 
memerlukan perlindungan Hak Cipta terhadap kekayaan 
intelektual yang lahir dari keanekaragaman tersebut;  

b. bahwa Indonesia telah menjadi anggota berbagai 
konvensi/perjanjian internasional di bidang hak kekayaan 
intelektual pada umumnya dan Hak Cipta pada khususnya yang 
memerlukan pengejawantahan lebih lanjut dalam sistem hukum 
nasionalnya;  

c. bahwa perkembangan di bidang perdagangan, industri, dan 
investasi telah sedemikian pesat sehingga memerlukan 
peningkatan perlindungan bagi Pencipta dan Pemilik Hak 
Terkait dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat 
luas;  

d. bahwa dengan memperhatikan pengalaman dalam 
melaksanakan Undang-undang Hak Cipta yang ada, dipandang 
perlu untuk menetapkan Undang-undang Hak Cipta yang baru 
menggantikan 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;  

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam 
huruf  a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dibutuhkan Undang-
undang tentang Hak Cipta;  

 Mengingat :  

1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan 
Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945;  

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan 
Agreement Establishing the World Trade Organization 
(Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 57, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564);  

Dengan Persetujuan  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

MEMUTUSKAN:  
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 Menetapkan :  UNDANG-UNDANG TENTANG HAK CIPTA.  

BAB I  

KETENTUAN UMUM  

Pasal  1  

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:  

1. 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.  

2. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-
sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan 
berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 
keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk 
yang khas dan bersifat pribadi.  

3. Ciptaan adalah hasil setiap karya Pencipta yang menunjukkan 
keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau 
sastra.  

4. Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak 
Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, 
atau pihak lain yang menerima lebih lanjut  hak dari pihak yang 
menerima hak tersebut.  

5. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, 
penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu Ciptaan dengan 
menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau 
melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu Ciptaan dapat 
dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.  

6. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu Ciptaan, baik 
secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial 
dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak 
sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 
temporer.  

7. Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik 
bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan 
dengan cara dan alat apa pun.  

8. 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 
instruksi-instruksi tersebut.  

9. Hak Terkait adalah  hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu 
hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau 
menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara 
untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk 
membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.  

10. Pelaku adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka 
yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, 
menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau 
memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra,  folklor, atau 
karya seni lainnya.  

11. Produser Rekaman Suara adalah orang atau badan hukum 
yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk 
melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik 
perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara 
atau perekaman bunyi lainnya.  

12. Lembaga Penyiaran adalah organisasi penyelenggara siaran 
yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas 
suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan 
atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik.  

13. Permohonan adalah Permohonan pendaftaran Ciptaan yang 
diajukan oleh pemohon kepada Direktorat Jenderal.   

14. Lisensi adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta 
atau Pemegang Hak Terkait kepada pihak lain untuk 
mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya atau 
produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.  

15. Kuasa adalah konsultan Hak Kekayaan Intelektual 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-undang ini.  

16. Menteri adalah Menteri yang membawahkan departemen yang 
salah satu lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi 
pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual, termasuk Hak 
Cipta.  

17. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual yang berada di bawah departemen yang dipimpin 
oleh Menteri.  

BAB II  

LINGKUP HAK CIPTA  

Bagian Pertama  

Fungsi dan Sifat Hak Cipta  

Pasal  2  
(1)  Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, 
yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

(2)  Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan 
Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau 
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melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan 
Ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.  

Pasal  3  

(1)  Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak.  

(2)  Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 
sebagian karena:  

a. Pewarisan;  
b. Hibah;  
c. Wasiat;  
d. Perjanjian tertulis; atau  
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.  

Pasal  4 
 

(1)  Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya 
meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik penerima 
wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali jika hak itu 
diperoleh secara melawan hukum.  

(2)  Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah 
Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik 
penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, kecuali 
jika hak itu diperoleh secara melawan hukum.  

Bagian Kedua  

Pencipta  

Pasal  5  

(1)  Kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai Pencipta adalah:  

a.       orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 
pada Direktorat Jenderal; atau  

b.      orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan 
sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan. 

(2)  Kecuali terbukti sebaliknya, pada ceramah yang tidak menggunakan 
bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa Penciptanya, 
orang yang berceramah dianggap sebagai Pencipta ceramah 
tersebut.  

Pasal  6  
Jika 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 

© 2008 Perpustakaan Digital UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang tersebut, yang dianggap 
sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak 
mengurangi Hak Cipta masing-masing atas bagian Ciptaannya itu.  

Pasal  7  
Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan 
oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang 
merancang, Penciptanya adalah orang yang merancang  Ciptaan itu.  

Pasal  8  

(1)  Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain 
dalam lingkungan pekerjaannya, Pemegang Hak Cipta adalah pihak 
yang untuk dan dalam dinasnya Ciptaan itu dikerjakan, kecuali ada 
perjanjian lain antara kedua pihak dengan tidak mengurangi hak 
Pencipta apabila penggunaan Ciptaan itu diperluas sampai ke luar 
hubungan dinas.  

(2)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi 
Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan 
dalam hubungan dinas.  

(3)  Jika suatu Ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan 
pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai 
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali apabila diperjanjikan lain 
antara kedua pihak.  

Pasal  9  

Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa Ciptaan berasal dari 
padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai Penciptanya, badan 
hukum tersebut dianggap sebagai Penciptanya, kecuali jika terbukti 
sebaliknya.  

Bagian Ketiga  

Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui  

Pasal  10 

(1)  Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, 
sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. 

(2)  Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan 
rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, 
legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, 
dan karya seni lainnya.  

(3)  Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada 
ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih 
dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait dalam masalah 
tersebut.  
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(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh 
Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  

Pasal  11  

(1)  Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu belum 
diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan tersebut 
untuk kepentingan Penciptanya.  

(2)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui 
Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama 
samaran Penciptanya, Penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan 
tersebut untuk kepentingan Penciptanya.  

(3)  Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui 
Penciptanya dan/atau Penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta 
atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya.  

Bagian Keempat  

Ciptaan yang Dilindungi  

Pasal  12  

(1)  Dalam Undang-undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan 
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:  

a. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya 
tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;  

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan 
itu;  

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan;  

d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  
e. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;  
f. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni 

ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni 
terapan;  

g. arsitektur;  
h. peta;  
i. seni batik;  
j. fotografi;  
k. sinematografi;  
l. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya 

lain dari hasil pengalihwujudan.  
(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam huruf l dilindungi sebagai 

Ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi Hak Cipta atas Ciptaan 
asli. 
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(3)  Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 
termasuk juga semua Ciptaan yang tidak atau belum diumumkan, 
tetapi sudah merupakan suatu bentuk kesatuan yang nyata, yang 
memungkinkan Perbanyakan hasil karya itu.  

Pasal  13  

Tidak ada Hak Cipta atas:  

a. hasil rapat terbuka lembaga-lembaga Negara;  
b. peraturan perundang-undangan;  
c. pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;  
d. putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau  
e. keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis 

lainnya.  

Bagian Kelima 
Pembatasan Hak Cipta  

Pasal  14 
 

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: 

a. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu 
kebangsaan menurut sifatnya yang asli;  

b. Pengumuman dan/atau Perbanyakan segala sesuatu yang 
diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama 
Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, 
baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan 
pernyataan pada Ciptaan itu sendiri atau ketika Ciptaan itu 
diumumkan dan/atau diperbanyak; atau  

c. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian 
dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau 
sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus 
disebutkan secara lengkap.  

Pasal  15  
Dengan syarat bahwa sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan, 
tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta: 
 

a. penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, 
penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, 
penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak 
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta;  

b. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun 
sebagian, guna keperluan pembelaan di dalam atau di luar 
Pengadilan;  

c. pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun 
sebagian, guna keperluan:  
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(i)   ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu 
pengetahuan; atau  

(ii) pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran 
dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari  
Pencipta;  

d. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 
sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, 
kecuali jika Perbanyakan itu bersifat komersial;  

e. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara 
terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang 
serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan 
atau pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial 
semata-mata untuk keperluan aktivitasnya;  

f. perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 
pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan 
bangunan;  

g. pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh 
pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk 
digunakan sendiri.  

Pasal  16  

(1)  Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan 
penelitian dan pengembangan,  terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu 
pengetahuan dan sastra, Menteri setelah mendengar pertimbangan 
Dewan Hak Cipta dapat:  

a. mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri 
penerjemahan dan/atau Perbanyakan Ciptaan tersebut di 
wilayah Negara Republik Indonesia dalam waktu yang 
ditentukan;  

b. mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk 
memberikan izin kepada pihak lain untuk menerjemahkan 
dan/atau memperbanyak Ciptaan tersebut di wilayah Negara 
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal 
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan 
sendiri atau melaksanakan sendiri kewajiban sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a;  

c. menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau 
Perbanyakan Ciptaan tersebut dalam hal Pemegang Hak Cipta 
tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam 
huruf b.  

(2)  Kewajiban untuk menerjemahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 
diterbitkannya Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan dan sastra 
selama karya tersebut belum pernah diterjemahkan ke dalam bahasa 
Indonesia.  

(3)  Kewajiban untuk memperbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dilaksanakan setelah lewat jangka waktu:  
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a. 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang matematika 
dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah 
diperbanyak di wilayah Negara Republik Indonesia;  

b. 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya buku di bidang ilmu sosial 
dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah Negara 
Republik Indonesia;  

c. 7 (tujuh) tahun sejak diumumkannya buku di bidang seni dan 
sastra dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah 
Negara Republik Indonesia.  

(4)  Penerjemahan atau Perbanyakan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hanya dapat digunakan untuk pemakaian di dalam wilayah 
Negara Republik Indonesia dan tidak untuk diekspor ke wilayah 
Negara lain.  

(5)  Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
b dan huruf c disertai pemberian imbalan yang besarnya ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden.  

(6)  Ketentuan tentang tata cara pengajuan Permohonan untuk 
menerjemahkan dan/atau memperbanyak sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut 
dengan Keputusan Presiden.  

Pasal  17 
 

Pemerintah melarang Pengumuman setiap Ciptaan yang bertentangan 
dengan kebijaksanaan Pemerintah di bidang agama, pertahanan dan 
keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah 
mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta.  

Pasal  18  

(1)  Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah 
untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau sarana 
lain dapat dilakukan dengan tidak  meminta izin kepada Pemegang 
Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang 
wajar dari Pemegang Hak Cipta, dan kepada Pemegang Hak Cipta 
diberikan imbalan yang layak.  

(2)  Lembaga Penyiaran yang mengumumkan Ciptaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) berwenang mengabadikan Ciptaan itu 
semata-mata untuk Lembaga Penyiaran itu sendiri dengan ketentuan 
bahwa untuk penyiaran selanjutnya, Lembaga Penyiaran tersebut 
harus memberikan imbalan yang layak kepada Pemegang Hak Cipta 
yang bersangkutan. 
 

 Bagian Keenam 
Hak Cipta atas Potret  

Pasal  19  
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(1)  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.  

(2)  Jika suatu Potret memuat gambar 2 (dua) orang atau lebih, untuk 
Perbanyakan atau Pengumuman setiap orang yang dipotret, apabila 
Pengumuman atau Perbanyakan itu memuat juga orang lain dalam 
Potret itu, Pemegang Hak Cipta harus terlebih dahulu mendapatkan 
izin dari setiap orang dalam Potret itu, atau izin ahli waris masing-
masing dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun setelah yang dipotret 
meninggal dunia.  

(3)  Ketentuan dalam Pasal ini hanya berlaku terhadap Potret yang 
dibuat:  

a. atas permintaan sendiri dari orang yang dipotret;  
b. atas permintaan yang dilakukan atas nama orang yang dipotret; 

atau  
c. untuk kepentingan orang yang dipotret.  

Pasal  20  
Pemegang Hak Cipta atas Potret tidak boleh mengumumkan potret yang 
dibuat: 
 

a. tanpa persetujuan dari orang yang dipotret;  
b. tanpa persetujuan orang lain atas nama yang dipotret; atau  
c. tidak untuk kepentingan yang dipotret,  

apabila Pengumuman itu bertentangan dengan kepentingan yang wajar 
dari orang yang dipotret, atau dari salah seorang ahli warisnya apabila 
orang yang dipotret sudah meninggal dunia.  

Pasal  21  

Tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta, pemotretan untuk 
diumumkan atas seorang Pelaku atau lebih dalam suatu pertunjukan 
umum walaupun yang bersifat komersial, kecuali dinyatakan lain oleh 
orang yang berkepentingan.  

Pasal  22  

Untuk kepentingan keamanan umum dan/atau untuk keperluan proses 
peradilan pidana, Potret seseorang dalam keadaan bagaimanapun juga 
dapat diperbanyak dan diumumkan oleh instansi yang berwenang.  

Pasal  23  
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Kecuali terdapat persetujuan lain antara Pemegang Hak Cipta dan 
pemilik Ciptaan fotografi, seni lukis, gambar, arsitektur, seni pahat 
dan/atau hasil seni lain, pemilik berhak tanpa persetujuan  Pemegang 
Hak Cipta untuk mempertunjukkan Ciptaan di dalam suatu pameran 
untuk umum atau memperbanyaknya dalam satu katalog tanpa 
mengurangi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20 apabila hasil karya seni 
tersebut berupa Potret.  

Bagian Ketujuh 
Hak Moral  

Pasal  24 
 
 

(1)  Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta 
supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya.  

(2)  Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah 
diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Pencipta 
atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal Pencipta telah 
meninggal dunia.  

(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga 
terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman dan 
perubahan nama atau nama samaran Pencipta.  

(4)  Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya 
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat.  

Pasal  25 
 

(1)   Informasi elektronik tentang informasi manajemen hak Pencipta 
tidak boleh ditiadakan atau diubah.  

(2)   Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Peraturan Pemerintah.  

 Pasal  26  

(1)  Hak Cipta atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta 
selama kepada pembeli Ciptaan itu tidak diserahkan seluruh Hak 
Cipta dari Pencipta itu.  

(2)  Hak Cipta yang dijual untuk seluruh atau sebagian tidak dapat dijual 
untuk kedua kalinya oleh penjual yang sama.  

(3)  Dalam hal timbul sengketa antara beberapa pembeli Hak Cipta yang 
sama atas suatu Ciptaan, perlindungan diberikan kepada pembeli 
yang lebih dahulu memperoleh Hak Cipta itu.  

Bagian Kedelapan 
Sarana Kontrol Teknologi  

Pasal  27  
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Kecuali atas izin Pencipta, sarana kontrol teknologi sebagai pengaman 
hak Pencipta tidak diperbolehkan dirusak, ditiadakan, atau dibuat tidak 
berfungsi.  

Pasal  28  

(1)  Ciptaan-ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi 
tinggi, khususnya di bidang cakram optik (optical disc), wajib 
memenuhi semua peraturan perizinan dan persyaratan produksi 
yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang.  

(2)  Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana produksi berteknologi tinggi 
yang memproduksi cakram optik sebagaimana diatur pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Pemerintah  
 

BAB  III  

MASA BERLAKU HAK CIPTA  

Pasal  29 
 

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan:  
a.       buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain;  
b.      drama atau drama musikal, tari, koreografi;  
c.      segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni 

patung;  
d.      seni batik;  
e.      lagu atau musik dengan atau tanpa teks;  
f.       arsitektur;  
g.      ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;  
h.      alat peraga;  
i.        peta;  
j.        terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai,  
berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 
(lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia.  

(2)  Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki 
oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup 
Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 
50 (lima puluh) tahun sesudahnya.  

Pasal  30  

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan:  

a. Program Komputer;  
b. sinematografi;  
c. fotografi;  
d. database;  dan  
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e. karya hasil pengalihwujudan,  
    berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.  

(2)   Hak Cipta atas perwajahan karya tulis  yang diterbitkan berlaku 
selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan.  

(3)   Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang 
oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 
pertama kali diumumkan.  

Pasal  31 
 

(1)  Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh 
Negara berdasarkan: 

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu;  
b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum.  

(2)   Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh Penerbit 
berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan.  

Pasal  32 
 

(1)  Jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan yang diumumkan 
bagian demi bagian dihitung mulai tanggal Pengumuman bagian 
yang terakhir.  

(2)  Dalam menentukan jangka waktu berlakunya Hak Cipta atas Ciptaan 
yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih, demikian pula ikhtisar dan 
berita yang diumumkan secara berkala dan tidak bersamaan 
waktunya, setiap jilid atau ikhtisar dan berita itu masing-masing 
dianggap sebagai Ciptaan tersendiri.  

Pasal  33 
 

Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana dimaksud 
dalam: 

a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu;  
b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya 

jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, 
kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama 
samaran Penciptanya.  

Pasal  34 
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Tanpa mengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan Hak 
Cipta yang dihitung sejak lahirnya suatu Ciptaan, penghitungan jangka 
waktu perlindungan bagi Ciptaan yang dilindungi: 

a. selama 50 (lima puluh) tahun;  
b. selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima 

puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, dimulai sejak 1 
Januari untuk tahun berikutnya setelah Ciptaan tersebut 
diumumkan, diketahui oleh umum, diterbitkan, atau setelah 
Pencipta meninggal dunia.  
   

BAB  IV  

PENDAFTARAN CIPTAAN  

Pasal  35  

(1)  Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan dan 
dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan.  

(2)  Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang tanpa 
dikenai biaya.  

(3)  Setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan 
dari Daftar Umum Ciptaan tersebut dengan dikenai biaya.  

(4)  Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.  

Pasal  36  

Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti 
sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan 
yang didaftar.  

Pasal  37  

(1)  Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas 
Permohonan yang diajukan oleh Pencipta atau oleh Pemegang Hak 
Cipta atau Kuasa.  

(2)  Permohonan diajukan kepada Direktorat Jenderal dengan surat 
rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan disertai 
contoh Ciptaan atau penggantinya dengan dikenai biaya.  

(3)  Terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
Direktorat Jenderal akan memberikan keputusan paling lama 9 
(sembilan) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya Permohonan 
secara lengkap.  
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(4)  Kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah konsultan yang 
terdaftar pada Direktorat Jenderal.  

(5)  Ketentuan mengenai syarat-syarat dan tata cara untuk dapat 
diangkat dan terdaftar sebagai konsultan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.  

(6)  Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara Permohonan 
ditetapkan dengan Keputusan Presiden. 
 

Pasal  38  

Dalam hal Permohonan diajukan oleh  lebih dari seorang  atau suatu 
badan hukum yang secara bersama-sama berhak atas suatu Ciptaan, 
Permohonan tersebut dilampiri salinan resmi akta atau keterangan 
tertulis yang membuktikan hak tersebut.   

Pasal  39  

a. Dalam Daftar Umum Ciptaan dimuat, antara lain:  
b. nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta;  
c. tanggal penerimaan surat Permohonan;  
d. tanggal lengkapnya persyaratan menurut Pasal 37; dan  
e. nomor pendaftaran Ciptaan.  

Pasal  40  
(1)  Pendaftaran Ciptaan dianggap telah dilakukan pada saat diterimanya 

Permohonan oleh Direktorat Jenderal dengan lengkap menurut 
Pasal 37, atau pada saat diterimanya Permohonan dengan lengkap 
menurut Pasal 37 dan Pasal 38 jika Permohonan diajukan oleh lebih 
dari seorang atau satu badan hukum sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 38.  

(2)  Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan 
dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.   

Pasal  41  
(1)  Pemindahan hak atas pendaftaran Ciptaan, yang terdaftar menurut 

Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan jika 
seluruh Ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada 
penerima hak. 
 

(2)  Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan atas 
permohonan tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak 
dengan dikenai biaya.  

(3)  Pencatatan pemindahan hak tersebut diumumkan dalam Berita 
Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.  

Pasal  42  
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Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2)  serta 
Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat 
mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga.  

Pasal  43  

(1)  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat orang atau badan 
hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai 
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, dicatat dalam Daftar Umum 
Ciptaan atas permintaan tertulis Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 
yang mempunyai nama dan alamat itu dengan dikenai biaya.  

(2)  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat tersebut diumumkan 
dalam Berita Resmi Ciptaan oleh Direktorat Jenderal.   

Pasal  44  

Kekuatan hukum dari suatu pendaftaran Ciptaan hapus karena:  

a. penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang 
namanya tercatat sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta;  

b. lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 
30, dan Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32;  

c. dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah 
memperoleh kekuatan hukum tetap. 

BAB  V  

LISENSI  

Pasal  45  

(1)  Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain 
berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2.  

(2)  Kecuali diperjanjikan lain, lingkup Lisensi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi semua perbuatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 berlangsung selama jangka waktu Lisensi diberikan 
dan berlaku untuk seluruh wilayah Negara Republik Indonesia. 
 

(3)  Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan kewajiban 
pemberian royalti kepada Pemegang Hak Cipta oleh penerima 
Lisensi. 
 

(4)  Jumlah royalti yang wajib dibayarkan kepada Pemegang Hak Cipta 
oleh penerima Lisensi adalah berdasarkan kesepakatan kedua belah 
pihak dengan berpedoman kepada kesepakatan organisasi profesi.  
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Pasal  46 
 

Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta tetap boleh melaksanakan 
sendiri atau memberikan Lisensi kepada pihak ketiga untuk melaksanakan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.  

Pasal  47  
(1)  Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang dapat 

menimbulkan akibat yang merugikan perekonomian Indonesia atau 
memuat ketentuan yang mengakibatkan persaingan usaha tidak 
sehat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan 
yang berlaku.  

(2)  Agar dapat mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga, 
perjanjian Lisensi wajib dicatatkan di Direktorat Jenderal.  

(3)  Direktorat Jenderal wajib menolak pencatatan perjanjian Lisensi 
yang memuat ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai pencatatan perjanjian Lisensi diatur 
dengan Keputusan Presiden. 
 

BAB  VI  

DEWAN HAK CIPTA  

Pasal  48  

(1)  Untuk membantu Pemerintah dalam memberikan penyuluhan dan 
pembimbingan serta pembinaan Hak Cipta, dibentuk Dewan Hak 
Cipta.  

(2)  Keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas wakil pemerintah, wakil 
organisasi profesi, dan anggota masyarakat yang memiliki 
kompetensi di bidang Hak Cipta, yang diangkat dan diberhentikan 
oleh Presiden atas usul Menteri.  

(3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi, susunan, tata kerja, 
pembiayaan, masa bakti Dewan Hak Cipta ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  

(4)  Biaya untuk Dewan Hak Cipta sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) dibebankan kepada anggaran belanja departemen yang 
melakukan pembinaan di bidang Hak Kekayaan Intelektual. 
 

BAB  VII  

HAK  TERKAIT  
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Pasal  49  

(1)  Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau melarang 
pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, memperbanyak, 
atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar pertunjukannya.  

(2)  Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan 
izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 
memperbanyak dan/atau menyewakan karya rekaman suara atau 
rekaman bunyi.  

(3)  Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin 
atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, 
memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui 
transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem 
elektromagnetik lain. 
   

Pasal  50  
(1)  Jangka waktu perlindungan bagi: 

a. Pelaku, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya 
tersebut pertama kali dipertunjukkan atau dimasukkan ke dalam 
media audio atau media audiovisual;  

b. Produser Rekaman Suara, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun 
sejak karya tersebut selesai direkam;  

c. Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak 
karya siaran tersebut pertama kali disiarkan.  

(2)  Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dimulai sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya 
setelah: 
a. karya pertunjukan selesai dipertunjukkan atau dimasukkan ke 

dalam media audio atau media audiovisual;  
b. karya rekaman suara selesai direkam;  
c. karya siaran selesai disiarkan untuk pertama kali.  

Pasal  51  

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, 
Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14 huruf b 
dan huruf c, Pasal 15, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, 
Pasal 27, Pasal 28, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, 
Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, 
Pasal 47, Pasal 48, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, 
Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, 
Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66, Pasal 68, Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, 
Pasal 74, Pasal 75, Pasal 76, dan Pasal 77 berlaku mutatis mutandis 
terhadap Hak Terkait. 
 

BAB  VIII  
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PENGELOLAAN HAK CIPTA  

Pasal  52  

Penyelenggaraan administrasi Hak Cipta sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.  

Pasal  53  

Direktorat Jenderal menyelenggarakan sistem jaringan dokumentasi dan 
informasi Hak Cipta yang bersifat nasional, yang mampu menyediakan 
informasi tentang Hak Cipta seluas mungkin kepada masyarakat. 
 

BAB  IX  

BIAYA  

Pasal  54  

(1)   Untuk setiap pengajuan Permohonan, permintaan petikan Daftar 
Umum  Ciptaan,  pencatatan pengalihan Hak Cipta,  pencatatan 
perubahan nama dan/atau alamat, pencatatan perjanjian Lisensi, 
pencatatan Lisensi wajib, serta lain-lain yang ditentukan dalam 
Undang-undang ini dikenai biaya yang besarnya ditetapkan dengan 
Peraturan Pemerintah.  

(2)   Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, jangka waktu, dan tata 
cara pembayaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur 
dengan Keputusan Presiden.  

(3)   Direktorat Jenderal dengan persetujuan Menteri dan Menteri 
Keuangan dapat menggunakan penerimaan yang berasal dari biaya 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan 
perundang-undangan yang berlaku.  

BAB  X  

PENYELESAIAN SENGKETA  

Pasal  55  

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain tidak 
mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat yang 
tanpa persetujuannya:  

a. meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;   
b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;   
c. mengganti atau mengubah judul Ciptaan;  atau  
d. mengubah isi Ciptaan.   
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Pasal  56  

(1)  Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada 
Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan meminta 
penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil Perbanyakan 
Ciptaan itu.  

(2)  Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan 
Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, 
pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan 
hasil pelanggaran Hak Cipta.  

(3)  Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah kerugian 
yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat 
memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan 
Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau barang yang 
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.  

Pasal  57  

Hak dari Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
56 tidak berlaku terhadap Ciptaan yang berada pada pihak yang 
dengan itikad baik memperoleh Ciptaan tersebut semata-mata untuk 
keperluan sendiri dan tidak digunakan untuk suatu kegiatan komersial 
dan/atau kepentingan yang berkaitan dengan kegiatan komersial.  

Pasal  58  
Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan gugatan ganti 
rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.  

Pasal  59  

Gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 
58 wajib diputus dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari 
terhitung sejak gugatan didaftarkan di Pengadilan Niaga yang 
bersangkutan.  

Pasal  60  

(1)  Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada Ketua 
Pengadilan Niaga.  

(2)  Panitera mendaftarkan gugatan tersebut pada ayat (1) pada tanggal 
gugatan diajukan dan kepada penggugat diberikan tanda terima 
tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan 
tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.  

(3)  Panitera menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga 
paling lama 2 (dua) hari terhitung setelah gugatan didaftarkan.  
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(4)  Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah gugatan 
didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari gugatan dan 
menetapkan hari sidang.  

(5)  Sidang pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling 
lama 60 (enam puluh) hari setelah gugatan didaftarkan.  

Pasal  61  

(1)  Pemanggilan para pihak dilakukan oleh juru sita paling lama 7 (tujuh) 
hari setelah gugatan didaftarkan.  

(2)  Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan 
puluh) hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang 
paling lama 30 (tiga puluh) hari atas persetujuan Ketua Mahkamah 
Agung.  

(3)  Putusan atas gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang 
memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari 
putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum dan apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu 
meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.  

(4)  Isi putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) wajib disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling 
lama 14 (empat belas) hari setelah putusan atas gugatan 
diucapkan.  

Pasal  62  

(1)  Terhadap putusan Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 61 ayat (4) hanya dapat diajukan kasasi.  

(2)  Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan yang 
dimohonkan  kasasi diucapkan atau diberitahukan kepada para 
pihak dengan mendaftarkan kepada Pengadilan yang telah memutus 
gugatan tersebut.  

(3)  Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan 
yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon kasasi diberikan 
tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh panitera dengan 
tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.  

Pasal  63  

(1)   Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada 
panitera dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal  
permohonan kasasi didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
62 ayat (2).  
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(2)   Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pihak termohon kasasi 
paling lama 7 (tujuh) hari setelah memori kasasi diterima oleh 
panitera.  

(3)   Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada 
panitera paling lama 14 (empat belas) hari setelah tanggal termohon 
kasasi menerima memori kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) dan panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada 
pemohon kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah kontra memori 
kasasi diterima oleh panitera.  

(4)   Panitera wajib mengirimkan berkas perkara kasasi yang 
bersangkutan kepada Mahkamah Agung paling lama 14 (empat 
belas)  hari setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (3).  

Pasal  64  

(1)  Mahkamah Agung wajib mempelajari berkas perkara kasasi dan 
menetapkan hari sidang paling lama 7 (tujuh) hari setelah 
permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.  

(2)  Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi mulai dilakukan paling 
lama 60 (enam puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung.  

(3)  Putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lama 90 
(sembilan puluh) hari setelah permohonan kasasi diterima oleh 
Mahkamah Agung.  

(4)  Putusan atas permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada  ayat 
(3) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang 
mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang yang 
terbuka untuk umum.  

(5)  Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan 
kasasi kepada panitera paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan 
atas permohonan kasasi diucapkan.  

(6)  Juru sita wajib menyampaikan salinan putusan kasasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (5) kepada pemohon kasasi dan termohon 
kasasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah putusan kasasi diterima oleh 
panitera.  

Pasal  65  

Selain penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dan 
Pasal 56, para pihak dapat menyelesaikan perselisihan tersebut melalui 
arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.  

Pasal  66  
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Hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara untuk 
melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran Hak Cipta.  

BAB  XI  

PENETAPAN SEMENTARA PENGADILAN  

Pasal  67  

Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan, Pengadilan Niaga dapat 
menerbitkan surat penetapan dengan segera dan efektif untuk:  

a. mencegah berlanjutnya pelanggaran Hak Cipta, khususnya 
mencegah masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta 
atau Hak Terkait ke dalam jalur perdagangan, termasuk 
tindakan importasi;  

b. menyimpan bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta 
atau Hak Terkait tersebut guna menghindari terjadinya 
penghilangan barang bukti;  

c. meminta kepada pihak yang merasa dirugikan, untuk 
memberikan bukti yang menyatakan bahwa pihak tersebut 
memang berhak atas Hak Cipta atau Hak Terkait, dan hak 
Pemohon tersebut memang sedang dilanggar.  

Pasal  68  

Dalam hal penetapan sementara pengadilan tersebut telah dilakukan, 
para pihak harus segera diberitahukan mengenai hal itu, termasuk hak 
untuk didengar bagi pihak yang dikenai penetapan sementara tersebut.  

Pasal  69  

(1)  Dalam hal hakim Pengadilan Niaga telah menerbitkan penetapan 
sementara pengadilan, hakim Pengadilan Niaga harus memutuskan 
apakah mengubah, membatalkan, atau menguatkan penetapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf a dan huruf b dalam 
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dikeluarkannya 
penetapan sementara pengadilan tersebut.  

(2)  Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari hakim tidak 
melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
penetapan sementara pengadilan tidak mempunyai kekuatan hukum.  

Pasal  70  

Dalam hal penetapan sementara dibatalkan, pihak yang merasa 
dirugikan dapat menuntut ganti rugi kepada pihak yang meminta 
penetapan sementara atas segala kerugian yang ditimbulkan oleh 
penetapan sementara tersebut.  
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BAB  XII  

PENYIDIKAN  

Pasal  71  

(1)  Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat 
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan departemen yang lingkup 
tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan Hak Kekayaan 
Intelektual diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang 
Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana di 
bidang Hak Cipta.  

(2)  Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:  

a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau 
keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak 
Cipta;  

b. melakukan pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang 
diduga melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta;  

c. meminta keterangan dari pihak atau badan hukum sehubungan 
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta;  

d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan 
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak 
Cipta;  

e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat 
barang bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain;  

f. melakukan penyitaan bersama-sama dengan pihak Kepolisian 
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat 
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak 
Cipta; dan  

g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas 
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta.  

(3)   Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan 
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya 
kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.  

BAB  XIII  

KETENTUAN PIDANA  

Pasal  72  

(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat 
(1) dan ayat (2) dipidana dengan  pidana  penjara  masing-masing 
paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 
1.000.000,00 (satu juta rupiah),  atau pidana penjara paling lama 7 
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(tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 
(lima miliar rupiah).  

(2)  Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana 
dimaksud  pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

(3)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak 
penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program Komputer 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

(4)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  

(5)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau 
Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 
(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 
(seratus lima puluh juta rupiah).  

(6)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 
atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) 
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus 
lima puluh juta rupiah).  

(7)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh  juta 
rupiah).  

(8)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta 
rupiah).  

(9)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28  dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).  

Pasal  73  

(1)  Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak Cipta 
atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk melakukan 
tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk dimusnahkan.  

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni dan 
bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan.  

BAB  XIV  
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KETENTUAN PERALIHAN  

Pasal  74  

Dengan berlakunya Undang-undang ini segala peraturan perundang-
undangan di bidang Hak Cipta yang telah ada pada tanggal berlakunya 
Undang-undang ini, tetap berlaku selama tidak bertentangan atau belum 
diganti dengan yang baru berdasarkan Undang-undang ini.  

 Pasal  75   

Terhadap Surat Pendaftaran Ciptaan yang telah dikeluarkan oleh 
Direktorat Jenderal berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 
tentang  Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 
7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 12 
Tahun 1997, masih berlaku pada saat diundangkannya Undang-undang 
ini dinyatakan tetap berlaku untuk selama sisa jangka waktu 
perlindungannya.  

BAB  XV  

KETENTUAN PENUTUP  

Pasal  76  

Undang-undang ini berlaku terhadap:  

a. semua Ciptaan warga negara, penduduk, dan badan hukum 
Indonesia;  

b. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk 
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia yang diumumkan 
untuk pertama kali di Indonesia;  

c. semua Ciptaan bukan warga negara Indonesia, bukan penduduk 
Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia, dengan 
ketentuan:  

(i)    negaranya mempunyai perjanjian bilateral mengenai 
perlindungan Hak Cipta dengan Negara Republik Indonesia; 
atau  

(ii)   negaranya dan Negara Republik Indonesia merupakan pihak 
atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai 
perlindungan Hak Cipta.  

 Pasal  77  

Dengan berlakunya Undang-undang ini, Undang-undang Nomor 6 Tahun 
1982 tentang Hak Cipta sebagaimana diubah dengan Undang-undang 
Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah dengan Undang-undang 
Nomor 12 Tahun 1997 dinyatakan tidak berlaku.  

 Pasal  78  
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Undang-undang ini mulai berlaku 12 (dua belas) bulan sejak tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia.  

   

Disahkan di Jakarta 
pada tanggal  29 Juli 2002 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,  

ttd  

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI  

Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  29 Juli 2002 
SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,  

 ttd  

 BAMBANG KESOWO  

 LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2002 NOMOR 85  

   

Salinan sesuai dengan aslinya 
SEKRETARIAT KABINET RI 
Kepala Biro Peraturan 
Perundang-undangan II,  

 ttd  

Edy Sudibyo  
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