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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Seni tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari, bahkan hal kecil 

seperti wallpaper, tema, atau desain dari smartphone juga termasuk seni 

yang diciptakan oleh manusia. 

Seni menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karya yang 

diciptakan menggunakan keahlian yang luar biasa, seperti tari, gambar atau 

lukisan, ukiran, dan sebagainya
1
. Seni sangatlah beragam, mengandung 

suatu keindahan dan memiliki fungsi untuk mempercantik dan 

memperindah suatu ruangan atau suasana, seperti gambar yang berfungsi 

untuk mempercantik suatu ruangan dengan keindahannya. Selain itu suatu 

seni juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan ekonomi. 

Gambar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tiruan barang 

(orang tumbuhan, binatang, dan sebagainya) yang dibuat dengan coretan 

pensil, dan sebagainya pada media kertas, dan sebagainya
2
, sedangkan 

orang yang membuat gambar atau pekerjaannya menggambar disebut 

Penggambar. Jadi dapat disimpulkan bahwa gambar merupakan salah satu 
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hasil karya seni yang dibuat oleh penggambar dengan coretan pensil, atau 

semacamnya, dengan media kertas, kanvas, dan sebagainya. 

Seiring dengan kemajuan zaman dan teknologi yang semakin canggih, 

gambar tidak hanya dibuat menggunakan pensil pada media kertas atau 

kanvas, tetapi juga dapat dibuat menggunakan komputer atau smartphone 

sebagai medianya. Hasil gambar ini biasa disebut dengan digital art karena 

menggunakan media digital, sedangkan gambar yang menggunakan pensil 

dengan media kertas biasa disebut dengan traditional art karena 

menggunakan media yang masih tradisional. 

Teknologi yang pesat pada era digital ini membuat penggambar lebih 

mudah dalam mempublikasikan hasil gambarnnya secara luas. Selain hanya 

untuk mempublikasikannya, tidak sedikit pula penggambar yang 

mempublikasikan karyanya untuk menjajakan hasil karyanya secara 

komersial. 

Selain dampak positif tersebut, kemajuan teknologi juga 

mempermudah pihak lain dalam melakukan kejahatan, salah satunya ialah 

memperbanyak karya yang telah dipublikasikan oleh penggambarnya dan 

tanpa seijinnya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan, baik secara 

komersial ataupun non komersial. Hal ini tentu saja sangat merugikan 

penggambar, seperti yang telah dijelaskan pada Pasal 12 ayat (1) Undang 

Undang  Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi: 

Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, 

Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas 

Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara 
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komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli 

warisnya. 

 

Pasal di atas sejalan dengan Pasal 25 Undang Undang Nomor 11 

Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk melindungi 

Karya Cipta, yang berbunyi: 

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang disusun 

menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada 

didalamnya dilindungi sebagai Hak Kekayaan Intelektual berdasarkan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Hak 

Cipta telah menjelaskan mengenai berlakunya Hak Cipta dan Hak Terkait 

pada setiap ciptaan, yaitu pada Pasal 64 ayat (2), yang berbunyi: 

Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan 

Hak Terkait. 

Menurut pasal di atas, dapat disimpulkan bahwa ciptaan tidak harus 

dicatatkan terlebih dahulu untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta, 

melainkan Hak Cipta tersebut otomatis melekat sejak ciptaan itu 

diwujudkan dalam bentuk nyata dan telah dipublikasikan. Hal ini berarti 

pencipta harus dilindungi, karena ciptaannya merupakan karya yang tercipta 

dari imajinasi dan kreatifitas yang dimilikinya, juga waktu dan tenaga yang 

telah dilakukannya untuk membuat ciptaan tersebut. 

Kudus merupakan salah satu Kabupaten kecil di Jawa Tengah yang 

mempunyai luas 425,15 km² dengan total populasi sebanyak 851.478 jiwa.
3
 

Kudus juga mempunyai beberapa komunitas gambar, seperti Art Rebellion 
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Kudus, Doodle Art Kudus, dan Kudus Street Art. Tidak hanya dari Kudus 

sendiri, beberapa anggota komunitas tersebut ada yang berasal dari luar 

Kudus, seperti dari Pati, Jepara, Demak, bahkan Semarang.
4
 Banyak 

diantara penggambar yang mempunyai bakat dalam hal menggambar, dan 

tidak sedikit pula anggota komunitas tersebut yang karyanya digunakan oleh 

pihak lain tanpa seijin mereka. Kurangnya pengetahuan tentang Hak Cipta 

membuat penggambar enggan melaporkan kasus tersebut pada pihak 

berwajib. Padahal di sini penggambar tidak hanya mengalami kerugian 

secara materiil, tetapi juga secara immateril. 

Kerugian materiil merupakan kerugian yang nyata-nyata diterima oleh 

penggambar, dan keuntungan yang seharusnya diterima oleh penggambar. 

Contohnya, A meminta kepada penggambar untuk membuatkan gambar 

dengan spesifikasi tertentu, saat sudah selesai A tidak memberikan 

kompensasi apapun kepada penggambar, lalu A mengakui bahwa gambar 

tersebut adalah miliknya, dan menggunakan gambar tersebut untuk lomba 

dengan hadiah uang yang cukup besar. Penggambar dalam hal ini 

mengalami kerugian yang nyata, yaitu keuntungan yang seharusnya 

diperoleh senilai uang yang diterima A atas gambar dari hadiah lomba 

gambar tersebut. 

Kerugian immateril merupakan kerugian yang tidak nyata-nyata 

diterima oleh penggambar, tetapi timbul karena pelanggaran itu sendiri. 

Contohnya, A menggunakan gambar milik penggambar untuk ditunjukkan 
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kepada orang lain di media sosial dengan mengakui bahwa gambar tersebut 

bukan milik penggambar, melainkan gambar yang dibuatnya sendiri. 

Penggambar disini mengalami kerugian yang tidak nyata, yaitu pengakuan 

atas gambar yang dibuatnya. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian mengenai “Pemahaman Insan Seni Gambar di Kabupaten 

Kudus Terhadap Perlindungan  Hak Cipta Atas Karya Gambar”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas maka permasalahan 

yang menarik untuk diteliti adalah: 

1. Bagaimana pemahaman insan seni terhadap perlindungan Hak Cipta atas 

karya gambar? 

2. Bagaimana tindakan insan seni terhadap pelanggaran Hak Cipta atas 

karya gambar? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian dengan judul “Pemahaman Insan Seni Gambar di 

Kabupaten Kudus Terhadap Perlindungan  Hak Cipta Atas Karya Gambar” 

ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui pemahaman insan seni terhadap perlindungan Hak 

Cipta atas karya gambar. 

2. Untuk mengetahui tindakan insan seni terhadap pelanggaran Hak Cipta 

atas karya gambar. 
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D. Kegunaan Penelitian 

Penelitian tentang “Pemahaman Insan Seni Gambar di Kabupaten 

Kudus Terhadap Perlindungan  Hak Cipta Atas Karya Gambar” ini 

diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut: 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ke 

pengembangan atau kemajuan di bidang ilmu pengetahuan pada 

umumnya serta ilmu hukum perdata pada khususnya, dalam rangka 

memberikan penjelasan mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya 

gambar di Kabupaten Kudus jika terjadi penggunaan secara illegal oleh 

pihak lain. 

2. Kegunaan Praktis 

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai literatur 

tambahan dalam menyelesaikan perkara tentang Hak Cipta dan 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat mahasiswa, khususnya 

mahasiswa untuk pengembangan ilmu pengetahuan. 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, dimana 

masing-masing bab saling berhubungan dan terkait. Adapun gambaran yang 

jelas mengenai skripsi ini akan diuraikan dalam sistematika berikut ini 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian,       kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II  : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengulas tentang pengertian Insan Seni, tinjauan umum 

tentang karya gambar, pengertian perlindungan, konsep Hak Kekayaan 

Intelektual, ruang lingkup Hak Cipta,  

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang metode-metode penelitian yang berisi metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sempel, metode 

pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data, dan metode 

analisis data. 

BAB IV  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang pembahasan atas hasil penelitian yang telah 

dilakukan oleh penulis terkait pemehaman insan seni gambar terhadap 

perlindungan Hak Cipta atas karya gambar, dan tindakan insan seni gambar 

terhadap pelanggaran Hak Cipta atas karya Gambar. 

BAB V  : PENUTUP 

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran. 


