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BAB II 

FAIR USE DAN HAK CIPTA DALAM BUDAYA POP PECINTA ANIME 

 

A. Hak Cipta 

Hak kekayaan intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif atas 

kekayaan yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Dari 

kata intelektual, tercermin bahwa sumber kekayaan tersebut adalah 

kecerdasan, daya pikir, atau produk pemikiran manusia yang melahirkan 

karya karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, maupun 

teknologi, yang berguna untuk manusia.1 

Hak kekayaan intelektual dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, 

waktu, pikiran, intuisi, bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut 

menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai. Apa bila ditambah dengan 

manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, nilai ekonomi yang melekat 

menumbuhkan konsepsi kekayaan (properti) terhadap karya karya intelektual 

bagi dunia usaha, karya karya itu dikatakan sebagai aset perusahaan.2 

Menurut OK Saidin dalam bukunya Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, 

yang di maksudkan dengan Hak kekayaan intelektual adalah hak kebendaan, 

hak atas sesuatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio. 

 
1  Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga 
Menyelesaikan Sengketa, Visimedia: Jakarta,2015 
2  Ibid 
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Hasil dari pekerjaan rasio manusia yang menalar. Hasil Kerjanya itu berupa 

benda immateril. Benda tidak berwujud.3 Benda immateril yang berupa hak 

itu dapat kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, hak 

guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan maupun hak 

atas kekayaan intelektual. Konsekuensi lebih lanjut dari batasan hak atas 

kekayaan intelektual ini adalah terpisahnya antara hak atas kekayaan 

intelektual tersebut dengan hasil material yang menjadi bentuk jelmaannya. 

Jadi yang di lindungi dalam hak atas kekayaan intelektual adalah hak nya 

bukan jelmaan dari hak tersebut.4 

Pengelompokan hak atas kekayaan intelektual lebih lanjut dapat di 

kategorikan sebagai berikut: 

1) Copyright 

2) Industrial property rights 

Hak cipta di kualifikasikan lagi menjadi dua hal yaitu; 

1) Copyright 

2) Neighbouring Rights 

Di Indonesia, Hak Cipta diatur dalam UU no 28 tahun 2014 undang 

undang ini tidak hanya mengatur tentang hak cipta, namun juga mengatur 

tentang Hak Terkait. 

 
3    Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) – Ed. Revisi – 
Cet. 8. – Rajawali Pers, Jakarta:2013. p.9 
 
4   Ibid hlm. 10-11 
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1. Hak Cipta di Indonesia 

Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan 

Indonesia keluar dari Konvensi Bern agar para intelektual Indonesia 

bisa memanfaatkan hasil karya, cipta, dan karsa bangsa asing tanpa 

harus membayar royalti.5 

Pada tahun 1982, Pemerintah Indonesia mencabut pengaturan 

tentang hak cipta berdasarkan Auteurswet 1912 Staatsblad Nomor 600 

tahun 1912 dan menetapkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 

tentang Hak Cipta, yang merupakan undang-undang hak cipta yang 

pertama di Indonesia.6 Undang-undang tersebut kemudian diubah 

dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang 

Nomor 12 Tahun 1997, dan pada akhirnya dengan Undang-undang 

Nomor 19 Tahun 2002 yang kini direvisi menjadi UU no 28 tahun 

2014. 

Perubahan undang-undang tersebut juga tak lepas dari peran 

Indonesia dalam pergaulan antarnegara. Pada tahun 1994, pemerintah 

meratifikasi pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World 

Trade Organization – WTO), yang mencakup pula Agreement on 

Trade Related Aspects of Intellectual Property rights - TRIPs 

("Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan 

 
5  Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukannya Dan Peranannya Dalam Pembangunan, 
(Sinar Grafika : Jakarta, 2012), 140 
6  Penjelasan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta 
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Intelektual"). Ratifikasi tersebut diwujudkan dalam bentuk Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah 

meratifikasi kembali Konvensi Bern melalui Keputusan Presiden 

Nomor 18 Tahun 1997 dan juga meratifikasi World Intellectual 

Property Organization Copyrights Treaty ("Perjanjian Hak Cipta 

WIPO") melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.7 

Menurut undang undang no. 28 tahun 2014 Hak Cipta adalah 

hak eksklusif seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri 

atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan 

pribadi yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif 

setelah suatu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

Indonesia adalah salah satu Negara yang menganut civil law. 

Tradisi hukum sipil disebut natural right justification,  yang 

memandang hak cipta sebagai hak hak dasar yang diberikan kepada 

pencipta dan ini merupakan argumentasi moral. 

Tradisi hukum civil mencerminkan ‘Author’s right system 

sebagai suatu sistem reward dan perlindungan personality pencipta. 

 
7  Sophar Maru Hutagalung, op.cit 
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Mengingat perlindungan hukum diberikan kepada pencipta 

(naturlijkpersoon) maka kepada pencipta diberikan hak eksklusif yang 

hanya dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan 

hak itu kecuali dengan ijin pencipta. Hal ini berarti perlindungan hak 

cipta berdimensi  moral right and economic right. Hak moral terkait 

dengan hubungan pribadi dan intelektual dari pencipta bagi ciptaannya 

dan hak ekonomi bagi pencipta untuk memanfaatkan ciptaanya sesuai 

norma bahwa “ copyright shall protect the author with respect to his 

intellectual and personal relationship with his work and also with 

respect to utilization of his work”  namun demikian, tidak berarti hak 

eksklusif pencipta bersifat absolute tanpa batas. Untuk itu hukum 

memberikan limitasi/batasan hak eksklusif pencipta untuk tindakan 

tindakan tertentu oleh pihak lain yang secara tanpa ijin pencipta, tetapi 

tidak dianggap sebagai pelanggaran hak ekslusif pencipta. 

Menurut pasal 1 angka 2 Undang Undang Republik Indonesia 

no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan “Pencipta adalah 

seorang atau beberapa orang secara bersama sama menghasilkan suatu 

ciptaan yang bersifat khas atau pribadi” sedangkan pemegang hak 

cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak yang menerima 

hak tersebut secara sah dari pencipta, yang menerima lebih lanjut hak 

dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.  Ciptaan film 

sebagai ilustrasi di Negara sistem hukum sipil/civil law system 
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penentuan ciptaan terkait dengan authorship : “Otoritas diberikan 

kepada orang-orang fisik yang kreativitasnya berkontribusi pada 

penciptaan intelektual film” dengan demikian pencipta film adalah 

mereka yang berpartisipasi dalam pembuatan film dan mereka yang 

memiliki kontribusi kreatif individual yang dieksploitasi secara tak 

terpisahkan. 

 

2. Hak Cipta pada Perjanjian Internasional 

a. The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual 

Property Rights 

Perjanjian tentang Aspek Terkait Perdagangan Hak Kekayaan 

Intelektual disingkat juga perjanjian TRIPS adalah perjanjian yang 

secara jelas menempatkan perlindungan hak kekayaan intelektual 

menjadi isu yang berkaitan dengan perdagangan. Tujuannya adalah 

untuk melindungi hak kekayaan intelektual agar proses prosedur 

eksekusi hak cipta berfungsi sebagai kebijakan pengendalian 

perdagangan yang adil. 8  

Perjanjian TRIPS terdiri dari Ketentuan Umum dan Prinsip 

Dasar (Bagian I), Standar tentang Ketersediaan, Ruang Lingkup dan 

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual (Bagian II), Penegakan Hak 

 
8  Kenichi Kumagai, International Treaties on Industrial Property Rights, Japan Patent Office 
Asia-Pacific Industrial Property Center, Kyushu University: 2005 



33 
 

Kekayaan Intelektual (Bagian III), Akuisisi dan pemeliharaan Hak 

Kekayaan Intelektual dan Prosedur Antar-Pihak Terkait (Bagian IV), 

Pencegahan dan Penyelesaian Sengketa (Bagian V), Pengaturan 

Transisi (Bagian VI), dan Pengaturan Kelembagaan dan Ketentuan 

Final (Bagian VII). 

Bagian II dari Perjanjian TRIPS mencakup berbagai item yang 

berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, termasuk yang berikut: 1) 

hak cipta dan hak terkait, 2) merek dagang, 3) indikasi geografis, 4) 

desain industri, 5) paten, 6) tata letak -desain Sirkuit Terpadu, dan 7) 

perlindungan informasi yang dirahasiakan. Pada saat yang sama, 

TRIPS menetapkan ketentuan mengenai kontrol praktik anti-

persaingan dalam lisensi kontrak.9 

Pertama, Perjanjian TRIPS memperkenalkan prinsip most-

favored-nations dimana sebuah negara yang telah diberikan 

persyaratan perdagangan paling menguntungkan yang tersedia oleh 

negara lain. (Pasal 4)   Selain itu ada juga prinsip National Treatment 

atau perlakuan nasional (Pasal 3). Perlakuan nasional berarti bahwa 

warga negara lain diberikan perlakuan yang sama, atau tidak kurang 

menguntungkan daripada warga negaranya sendiri. Definisi yang sama 

ditetapkan dalam Konvensi Paris untuk perlindungan hak properti 

 
9  Ibid 
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industri yang ada dan juga Konvensi Berne untuk perlindungan karya 

sastra dan artistik. 10 

Menurut perlakuan paling menguntungkan (most-favored-

nation) yang ditetapkan oleh perjanjian TRIPS, setiap keuntungan, 

bantuan, hak istimewa atau imunitas yang diberikan oleh negara 

anggota kepada suatu warga negara diberikan tanpa syarat kepada 

warga negara dari negara anggota lainnya juga. Perjanjian TRIPS 

adalah yang pertama di antara perjanjian internasional yang ada, 

terlebih lagi, untuk menetapkan prinsip mengenai perlindungan 

kekayaan intelektual. 

Kedua, Perjanjian TRIPS menetapkan paten dan hak cipta 

sebagai objek perlindungan yang komprehensif, dan menetapkan 

tingkat perlindungan minimum yang harus ditegakkan oleh negara-

negara anggota. Perjanjian internasional yang ada mengenai 

perlindungan kekayaan intelektual ditangani secara terpisah dengan 

dua kategori hak properti industri dan hak cipta, dan tidak ada 

perjanjian yang berurusan secara komprehensif dengan keduanya. 

Tingkat perlindungan minimum yang ditetapkan oleh perjanjian ini 

cukup tinggi, apalagi, dibandingkan dengan perjanjian lain yang ada. 11 

 
10  Ibid 
11  Ibid 
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Ketiga, Perjanjian TRIPS menetapkan ketentuan tentang 

prosedur hukum dan administrasi untuk penegakan hak-hak. 

Sementara perjanjian internasional yang ada mengenai perlindungan 

kekayaan intelektual jarang berurusan dengan ketentuan untuk 

penegakan hak-hak, Perjanjian TRIPS mencakup ketentuan untuk 

penegakan efektif hak kekayaan intelektual seperti kontrol batas atas 

produk yang melanggar hak kekayaan intelektual. 12 

Keempat, Bagian Lima dari Perjanjian TRIPS menetapkan 

ketentuan unik WTO untuk menyelesaikan perselisihan secara 

independen di antara negara-negara anggota melalui konsultasi atau 

rekomendasi mengenai perbaikan dalam pelanggaran perjanjian. Tidak 

ada prosedur semacam itu untuk menangani perselisihan secara 

independen disediakan dalam WIPO, yang berarti bahwa penyelesaian 

sengketa yang efektif mengenai perjanjian internasional belum 

tercapai. Ciri khas lain dari perjanjian TRIPS adalah mekanisme yang 

efektif yang dibangun untuk tujuan khusus dari pemrosesan konflik 

independen. 13 

Kelima, Pasal 64 Perjanjian TRIPS diharapkan memainkan 

peran yang efektif dalam mencegah sanksi sepihak seperti yang 

diwakili oleh Pasal 301 UU Perdagangan AS, yang melarang sanksi 

 
12  Ibid 
13  Ibid 
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sepihak tersebut. Karena menetapkan tingkat perlindungan kekayaan 

intelektual yang tinggi, bagian enam perjanjian secara umum 

menyediakan periode penundaan lima tahun bagi negara 

berkembang.14 

Sampai saat Perjanjian TRIPS dibuat, tidak ada perjanjian 

internasional mengenai properti intelektual, termasuk Konvensi Paris 

dan Berne, yang menyediakan liputan lengkap tentang penegakan 

properti intelektual selain dari ketentuan yang terpisah-pisah. Hal ini 

mengarah pada ketentuan paket dalam Perjanjian TRIPS yang 

berhubungan dengan prosedur penegakan untuk perlindungan 

kekayaan intelektual. 

Bagian III dari Perjanjian TRIPS menetapkan ketentuan 

mengenai kewajiban umum (Bagian 1), prosedur dan pemulihan 

perdata dan administrasi (Bagian 2), tindakan sementara (Bagian 3), 

persyaratan khusus terkait dengan tindakan perbatasan atau border 

measures (Bagian 4), dan prosedur pidana (Bagian 5). 15 

Perjanjian TRIPS menetapkan sebagai berikut: Sebagai 

kewajiban umum anggota harus memastikan bahwa prosedur 

penegakan hukum tersedia berdasarkan undang-undang mereka 

sehingga memungkinkan tindakan yang efektif terhadap setiap 

 
14  Ibid 
15  Ibid 
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tindakan pelanggaran hak kekayaan intelektual (Paragraf 1, Pasal 41), 

prosedur mengenai penegakan kekayaan intelektual hak-hak harus adil 

dan merata, atau tidak akan menyebabkan penundaan yang tidak 

beralasan (Paragraf 2, Pasal 41). Selain itu, para pihak dalam 

persidangan harus memiliki kesempatan untuk ditinjau oleh otoritas 

yudisial dari keputusan administratif final. (Pasal 41, Paragraf 4). 16 

 

b. Berne Convention 

Salah satu dasar traktat internasional tentang perlindungan hak 

cipta adalah Konvensi Berne, yang disimpulkan untuk tujuan 

perlindungan hak cipta internasional, dan yang terutama menyangkut 

negara-negara pengikutnya di mana tidak ada formalitas yang 

diperlukan untuk penciptaan hak cipta. Hampir semua negara besar di 

dunia telah menjadi negara anggota Konvensi Berne karena adopsi 

konvensi Amerika Serikat pada tahun 1989, setelahnya konvensi ini 

menjadi konvensi dasar untuk perlindungan hak cipta. 

Ada tiga prinsip dasar dalam Konvensi Berne. Tiga prinsip 

dasar Konvensi Berne adalah sebagai berikut: 1) perlakuan nasional, 

2) penerapan hukum forum, dan 3) prinsip non-formalitas. 17 

 
16  Ibid 
17  Ibid 
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Di bawah Konvensi Berne, perlakuan nasional berarti bahwa 

negara-negara anggota harus memberikan perlakuan yang sama yang 

diberikan kepada rakyatnya sendiri, atau memberikannya kepada 

mereka di masa depan. Di bawah Konvensi Berne, penerapan hukum 

forum berarti bahwa perlindungan terhadap karya sastra akan diatur 

secara eksklusif oleh hukum negara di mana perlindungan diperlukan, 

bukan oleh negara kebangsaan si pembuat atau karya sastra dibuat. 18 

Lebih lanjut, di bawah Konvensi Berne, tidak ada prinsip 

formalitas yang berarti bahwa hak cipta secara otomatis diperoleh 

hanya dengan penciptaan karya sastra tanpa persyaratan formalitas, 

atau dengan kata lain, seorang penulis yang menciptakan karya sastra 

dapat secara otomatis memperoleh hak cipta untuk karya tersebut 

hanya melalui tindakan kreatif. Karya sastra adalah produk yang 

mengekspresikan pemikiran atau emosi dengan cara yang kreatif 

mengenai sastra, sains, seni, musik, arsitektur, dll. 19 

Konvensi Berne mendefinisikan karya sastra sebagai berikut: 

"karya sastra dan artistik" harus mencakup setiap produksi dalam 

domain sastra, ilmiah dan artistik, bagaimanapun bentuk, model atau 

ekspresinya, seperti buku, pamflet, tulisan seperti kuliah, pidato, 

ceramah, khotbah dan karya-karya lain dengan sifat yang sama; karya-

 
18  Ibid 
19  Ibid 
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karya dramatis atau drama musikal; karya-karya koreografi dan 

hiburan dalam pertunjukan tanpa suara20 ; komposisi musik dengan 

atau tanpa kata-kata; karya sinematografi (termasuk karya asimilasi 

yang diekspresikan oleh proses yang analog dengan sinematografi); 

karya gambar, melukis, arsitektur, patung, ukiran dan litografi; karya 

fotografi (termasuk karya berasimilasi yang diekspresikan oleh proses 

yang analog dengan fotografi); karya seni terapan; ilustrasi, peta, 

sketsa rencana dan karya tiga dimensi relatif terhadap geografi, 

topografi, arsitektur, atau sains. ”(Pasal 2) 21 

Konvensi Berne mendefinisikan hak cipta sebagai hak seorang 

penulis sebagai hak miliknya, merujuk pada hak terjemahan (Pasal 8), 

hak reproduksi (Pasal 9), hak pertunjukan publik (Pasal 11), hak 

penyiaran atau komunikasi nirkabel lainnya (Pasal 11bis), hak 

pembacaan publik (Pasal 11ter), hak adaptasi, aransemen dan 

perubahan lainnya (Pasal 12), dan hak adaptasi dan reproduksi 

sinematografi, distribusi, dan pertunjukan publik ( Pasal 14). 22 

Konvensi Berne juga menetapkan bahwa karya sinematografi 

harus dilindungi sebagai karya asli, dan pemilik hak cipta dalam karya 

 
20  Diterjemahkan dari kata “Dumbshow” dalam kamus Oxford berarti Gerakan yang digunakan 
untuk menyampaikan makna atau pesan tanpa ucapan; mime (terutama dalam drama Inggris abad 
ke-16 dan 17) bagian dari sandiwara berperan dalam pantomim untuk merangkum, menambah, atau 
mengomentari aksi utama. 
21  Kenichi Kumagai, op.cit 
22  Ibid 
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sinematografi harus menikmati hak yang sama dengan penulis karya 

asli. (Artikel 14bis) 23 

Mengenai hak reproduksi, Konvensi Berne memungkinkan 

undang-undang di negara-negara Serikat untuk menempatkan batasan 

dan pengecualian pada reproduksi karya. (Paragraf 2, Pasal 9) 

Sehubungan dengan hak pribadi (atau moral) penulis, Konvensi Berne 

berbunyi sebagai berikut: “Secara independen dari hak ekonomi 

penulis, dan bahkan setelah pengalihan hak-hak tersebut, penulis harus 

memiliki hak untuk mengklaim kepenulisan karya dan untuk menolak 

distorsi, mutilasi atau modifikasi lainnya, atau tindakan merendahkan 

lainnya sehubungan dengan, karya tersebut, yang akan merugikan 

kehormatan atau reputasinya. ”(Pasal 6bis) 24 

Hak pribadi (atau moral) penulis terdiri dari tiga bagian: 1) 

Hak publikasi, 2) Hak untuk menunjukkan nama penulis dan 3) Hak 

untuk mempertahankan kesamaan. Hak publikasi adalah hak dimana 

karya sastra yang tidak dipublikasikan disediakan atau diperlihatkan 

kepada publik. Hak untuk menunjukkan nama penulis adalah hak 

untuk menunjukkan atau tidak menunjukkan nama asli atau alias 

penulis pada karya sastra asli atau pada yang disediakan atau 

ditampilkan kepada publik. Hak untuk mempertahankan kesamaan 

 
23  Ibid 
24  Ibid 
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adalah hak untuk tidak memodifikasi karya (misalnya, didistorsi atau 

dimutilasi). 

Konvensi Berne mengenai ketentuan perlindungan karya sastra 

dan artistik berbunyi sebagai berikut: 

1) Kehidupan penulis dan lima puluh tahun setelah 

kematiannya (Pasal 7), 

2) Dalam kasus karya sinematografi, lima puluh tahun setelah 

karya telah tersedia untuk umum dengan persetujuan penulis (atau jika 

gagal dalam waktu lima puluh tahun sejak pembuatan karya semacam 

itu, lima puluh tahun setelah pembuatan) (Pasal 7bis), 

3) Dalam hal anonim atau karya pseudonim, lima puluh tahun 

setelah karya tersebut secara sah tersedia untuk umum (Pasal 7ter), dan 

4) Dalam hal karya fotografi dan karya seni terapan sejauh 

mereka dilindungi sebagai karya seni, setidaknya dua puluh- lima 

tahun sejak pembuatan karya semacam itu, meskipun tergantung 

dengan undang-undang di negara-negara anggota untuk menentukan 

jangka waktu perlindungan. (Pasal 7 quarter). 25 

 

c. Konvensi Paris/Paris Convention 

Dibandingkan dengan perjanjian dan konvensi umum lainnya, 

Konvensi Paris memiliki dua fitur yang luar biasa. Pertama, Konvensi 

 
25  Ibid 
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Paris adalah konvensi yang mengikat negara serikat. Karena perjanjian 

sederhana yang disimpulkan secara individu tidak cukup untuk 

memastikan perlindungan internasional atas properti industri, 

hubungan antar negara yang membentuk serikat diperkuat. 26 

Kedua, Konvensi Paris dirancang untuk tetap berlaku bahkan 

ketika adanya revisi dan amandemen (seperti membuat berbagai 

perjanjian termasuk dalam konvensi), suatu fitur yang timbul dari 

badan khususnya, "the Union." Oleh karena itu dimungkinkan bagi 

suatu negara untuk bergabung dengan konvensi dalam bentuk aslinya 

tanpa meratifikasi perjanjian lain yang ditambahkan ke konvensi. 

Namun, negara di luar serikat hanya diizinkan untuk bergabung 

dengan konvensi dalam bentuk terbaru.. 

Dengan kata lain, konvensi terbaru lebih efektif daripada 

konvensi sebelumnya di negara-negara serikat yang telah meratifikasi 

(atau bergabung) dengan konvensi terbaru. Ada pula kasus untuk 

negara-negara serikat dimana konvensi terakhir tidak berlaku tetapi 

konvensi sebelumnya berlaku, maka konvensi sebelumnya tetap 

berlaku hanya dalam kasus itu. 27 

Antara negara A di luar serikat yang akan bergabung dengan 

Perjanjian Stockholm atau perjanjian baru lainnya dan negara lain B 

 
26  Ibid 
27  Ibid 
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yang merupakan negara anggota serikat tetapi belum bergabung 

dengan konvensi terbaru, konvensi terbaru pada dasarnya akan berlaku 

selama A adalah anggota serikat. Jika B ingin menerapkan aplikasi 

perjanjian terbaru (termasuk Perjanjian Lisbon, dll.) Negara A harus 

mengakui hal ini. Tidak spesifik untuk Konvensi Paris itu sendiri, 

Undang-Undang Paten Jepang menetapkan dalam Pasal 26: "Jika ada 

ketentuan khusus yang berkaitan dengan paten dalam perjanjian, 

ketentuan tersebut akan berlaku." 28 

i. Principles 

Konvensi Paris memiliki tiga prinsip dasar, yaitu prinsip 

perlakuan nasional (perlakuan yang sama diberikan kepada 

rakyat negara anggota itu sendiri), hak prioritas dan prinsip 

teritorialitas. 29 

Prinsip perlakuan nasional adalah prinsip yang paling 

esensial dan memastikan bahwa warga negara dari negara 

anggota serikat/perhimpunan menerima rasa hormat dan 

perlindungan yang sama seperti yang diberikan kepada warga 

negaranya sendiri. Hak prioritas adalah untuk mengenali 

permohonan pengaplikasian di negara kedua yang telah diajukan 

pada tanggal surat aplikasi di negara pertama. Dengan kata lain, 

 
28  Ibid 
29  Ibid 
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tanggal untuk menerapkan permohonan surut secara efektif 

sebenarnya tersedia secara retro-reflektif dan sistem yang sangat 

nyaman untuk aplikasi keanggotaan serikat/perhimpunan di luar 

negeri. 

Prinsip kewilayahan memperjelas bahwa konvensi tersebut 

bukanlah hukum yang seragam tetapi hukum yang 

dikoordinasikan di antara berbagai undang-undang paten yang 

berbeda dan memastikan bahwa paten yang diperoleh di setiap 

negara terpengaruh, tetap, dan berakhir secara independen, 

terlepas dari statusnya di negara lain. Konvensi Paris, sementara 

mengakui bahwa negara-negara anggota memiliki peraturan 

paten masing-masing dan undang-undang lainnya, telah 

mengkoordinasikan undang-undang tersebut secara berbeda jika 

memungkinkan dan menetapkan banyak prinsip terkait dengan 

hal-hal penting mengenai perlindungan properti industri. Seperti 

tiga prinsip dasarnya, Konvensi Paris menetapkan: 1) perlakuan 

nasional, 2) hak prioritas dan 3) prinsip teritorialitas. 30 

 

d. Konvensi Roma/Rome Convention 

Konvensi Roma, yang merupakan konvensi perlindungan 

internasional mengenai neighboring right atas karya sastra dan seni 

 
30  Ibid 
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yang memiliki fitur diantaranya: 1) Perlindungan minimum bagi 

pemain/pemeran 2) Prinsip perlakuan nasional 3) Pemberian hak untuk 

mengklaim imbalan atas pemain fonogram atau produser jika rekaman 

fonogram yang diterbitkan untuk tujuan komersial digunakan untuk 

penggunaan sekunder seperti penyiaran, dll. 4) Definisi dari ketentuan 

perlindungan. Konvensi Roma mengamankan perlindungan dalam 

pertunjukan bagi para pemain, dalam fonogram untuk produsen 

fonogram dan dalam siaran untuk organisasi penyiaran. 

WIPO bertanggung jawab, bersama dengan International 

Labour Organization (ILO) dan Organisasi Pendidikan, Ilmu 

Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO), untuk administrasi 

Konvensi Roma. Ketiga organisasi ini membentuk Sekretariat Komite 

Antar pemerintah yang dibentuk berdasarkan Konvensi yang terdiri 

dari perwakilan 12 Negara Peserta.31 

Konvensi ini tidak mengatur lembaga perhimpunan/serikat atau 

anggarannya. Konvensi ini membentuk Komite Antar pemerintah yang 

terdiri dari Negara-negara Peserta yang mempertimbangkan 

pertanyaan tentang Konvensi. 32 Konvensi ini terbuka untuk pihak 

Negara pada Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya Sastra dan 

 
31  Ibid 
32  Perjanjian TRIPS juga memuat ketentuan tentang perlindungan hak terkait. Ketentuan-
ketentuan ini berbeda, dalam beberapa hal, dari yang terkandung dalam Konvensi Roma dan dalam 
Konvensi Jenewa untuk Perlindungan Produsen terhadap Fonogram Terhadap Duplikasi Tidak Resmi 
dari Fonogram Mereka (1971). 
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Artistik (1886) atau Konvensi Hak Cipta Universal. Instrumen 

ratifikasi atau aksesi harus disimpan oleh Sekretaris Jenderal 

Perserikatan Bangsa-Bangsa. Negara dapat melakukan reservasi 

sehubungan dengan penerapan ketentuan tertentu. 

 

B. Fair Use dan Fair Dealings 

Indonesia, Jepang dan negara-negara lain memiliki konsep di mana 

seseorang dapat menggunakan karya secara gratis, hal ini diatur dalam konvensi 

Berne. Sehubungan dengan penggunaan gratis untuk reproduksi, Konvensi Berne 

berisi aturan umum dan bukan pembatasan eksplisit atau pengecualian. Pasal 9 (2) 

menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat menyediakan reproduksi gratis 

dalam kasus-kasus khusus tertentu di mana tindakan tersebut tidak bertentangan 

dengan eksploitasi normal suatu karya dan secara tidak layak merugikan 

kepentingan sah penulis. 33 Dimana diperbolehkan untuk mempertunjukkan, 

menceritakan, dan secara sinematografi menghadirkan karya untuk tujuan nirlaba 

dan tanpa membebankan biaya apa pun kepada audiensi atau penonton, dengan 

ketentuan bahwa pemain yang bersangkutan tidak dibayar untuk tindakan 

tersebut. 34 Diperbolehkan untuk meminjamkan salinan karya kepada publik untuk 

tujuan nirlaba dan tanpa memungut bayaran kepada peminjam salinan tersebut. 

 
33  World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related Right, WIPO, 
Second ED, Switzerland:2016 p.16 
34  Article 38 of Japanese Copyright Law No.35, of May 14, 2014 
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Namun, dalam kasus karya sinematografi pinjaman di atas (pinjaman publik) 

hanya diperbolehkan untuk fasilitas yang ditunjuk oleh Orde Kabinet 

(pemerintah), dan fasilitas yang melakukan pinjaman tersebut adalah untuk 

membayar sejumlah kompensasi kepada pemilik hak cipta35  

Di Jepang, "Pengantar apa yang disebut versi Jepang penggunaan yang 

wajar" diusulkan pada bulan November, 2008 oleh Komite Pemeriksaan Pakar 

Kekayaan Intelektual di Masyarakat Jaringan Digital Markas Strategi Kekayaan 

Intelektual Kabinet36. Sementara di Indonesia tidak ada undang-undang yang 

secara khusus mengatur pembatasan penggunaan wajar atau pembatasan hak 

cipta. Sebenarnya, penerapan prinsip penggunaan yang wajar harus didukung oleh 

penerapan pasal 44 UU Hak Cipta. Jika ketentuan pasal 44 tidak berlaku untuk 

aturan di bawah ini, apa yang diharapkan dari pasal 44 dalam menerapkan prinsip 

Penggunaan Wajar tidak akan tercapai. Karena undang-undang hak cipta itu 

sendiri tidak memiliki aturan yang jelas dan masih kabur mengenai prinsip 

Penggunaan yang Adil.37 Penggunaan, pengambilan, Penggandaan, dan/atau 

pengubahan suatu Ciptaan dan atau produk Hak Terkait secara seluruh atau 

 
35  Japan Copyright Office (JCO), Copyright System in Japan, Agency for Cultural Affairs, 
Government of Japan, October 2015 Edition 
36  Yeyoung Chang, “Debates on Introduction of “Fair use” to the Copyright Act of Japan and 
Korea. Do Japan and Korea need Fair use?”, Comparative IP Academic Workshop Working Paper No. 
2, 2009, Article can be found on: http://www.law.washington.edu/Casrip/WWIP/Papers/2009/ 
Debates on Introduction of Fair use to the Copyright Act of Japan and Korea - Do Japan and Korea 
need Fair use.pdf  (Accessed: January 2019) 
37  Retno Sari et all, Penerapan Prinsip Fair Use alam Hak Cipta Terkait dengan Kebijakan 
Perbanyakan Buku di Perpustakaan Perguruan Tinggi (Studi Perbandingan Hukum Berdasarkan 
Undang-Undang Hak Cipta di Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 dan Australia), Brawijaya University, 
Malang: 2015 

http://www.law.washington.edu/Casrip/WWIP/Papers/2009/
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sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika 

sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan 

pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan 

kritik atau tinjauan suatu masalah, ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan 

dan ilmu pengetahuan, untuk pertunjukan atau pementasan, untuk keamanan serta 

penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan, sebagai Fasilitasi akses 

atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, penyandang kerusakan 

penglihatan natau keterbatasan dalam membaca, dan/atau pengguna huruf braille, 

buku audio, atau sarana lainnya,  tidak dipungut bayaran, sumbernya disebutkan 

atau dicantumkan secara lengkap, kecuali bersifat komersial, dengan tidak 

merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. 38 

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan 

Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan 

atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 39 

Berdasarkan Penjelasan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, yang 

dimaksud dengan "kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta" adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 

manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Dalam ruang lingkup undang-undang hak 

cipta, titik penggunaan yang wajar tidak hanya didasarkan pada tujuan komersial 

 
38  Pasal 44 UU Hak Cipta no 28 of 2014  
39  Pasal 43 (d) UU Hak Cipta no 28 of 2014 
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atau tidak, tetapi apakah itu membahayakan kepentingan wajar pemegang hak 

cipta atau tidak. Jadi, bahkan jika Anda menyebarkan karya bukan untuk mencari 

keuntungan, tetapi jika tindakan tersebut merusak kepentingan ekonomi yang 

masuk akal dari pemegang hak cipta; maka itu dapat dianggap sebagai 

pelanggaran Hak Cipta. 40  

Undang-undang Indonesia tentang penggunaan yang wajar dapat dianggap 

tidak jelas karena batasan pasti dari kepentingan yang wajar dari Penulis atau 

Pemegang Hak Cipta tidak jelas,  Berdasarkan undang-undang di atas, dapat 

dilihat bahwa apa yang dimaksud dengan "kepentingan wajar" adalah kepentingan 

yang terkait dengan kepentingan ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta, 

yang manfaatnya dapat diterima oleh pencipta atau pemegang hak cipta dari 

ciptaan mereka. 41 

Dengan munculnya era Revolusi Industri Keempat, cara untuk 

menggunakan karya berhak cipta telah berubah dengan cepat. Ketika jenis-jenis 

penggunaan baru telah muncul, telah menimbulkan masalah hukum tentang 

bagaimana kita harus mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan 

kepentingan publik untuk penggunaan gratis terutama di era internet hal-hal dan 

kecerdasan buatan. Oleh karena itu, tidak hanya karena hukum penggunaan yang 

 
40  Brian A. Prastyo, Pembajakan Lagu, Faculty of Law, University of Indonesia: 2015, Article can 
be found in: https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6954/pembajakan-lagu (Accessed: 
February 2019) 
41  (Pub. L. 94–553, title I, § 101, Oct. 19, 1976, 90 Stat. 2546; Pub. L. 101–650, title VI, § 607, 
Dec. 1, 1990, 104 Stat. 5132; Pub. L. 102–492, Oct. 24, 1992, 106 Stat. 3145.) See: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/chapter-1 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6954/pembajakan-lagu
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tidak jelas, tetapi juga dalam rangka pengembangan intelegensi dan teknologi 

buatan, Indonesia juga harus mempertimbangkan perkembangan hukumnya. 

 

C. The Law of Anime 

Anime adalah istilah yang digunakan untuk menamai film animasi / kartun 

Jepang. Kata ini berasal dari pelafalan kata animasi yang dalam bahasa Jepang 

menjadi animeshon . Kata itu kemudian disingkat menjadi anime. Walaupun pada 

dasarnya anime tidak dimaksudkan khusus untuk animasi Jepang, tetapi 

kebanyakan orang menggunakan kata tersebut untuk membedakan antara film 

animasi buatan Jepang dan non-Jepang. 

Animasi Jepang adalah fenomena yang benar - benar global, baik sebagai 

kekuatan komersial maupun budaya yang secara komersial mulai memainkan 

peran penting dalam ekonomi hiburan transnasional, tidak hanya sebagai bagian 

penting dari pasar ekspor Jepang, tetapi juga sebagai bagian kecil tetapi terus 

berkembang. dari dunia komersial non-Jepang, dalam hal meningkatnya jumlah 

perusahaan non-Jepang yang berhubungan dengan anime.42Melalui anime, Jepang 

telah menjadi pemain yang semakin signifikan dalam ekonomi budaya global.43 

 
42  Susan J. Napier, ANIME from Akira to Howl’s Moving Castle (Palgrave Macmillan: 2005) 
43  Ibid 
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Karya Miyazaki telah dipuji di luar negeri juga, khususnya "Spirited Away," yang 

memenangkan Academy Award.44 

Saat ini anime sebagai budaya populer Jepang telah menjadi bagian 

penting dari industri budaya global yang tidak hanya dikonsumsi dalam skala 

besar di Asia, tetapi juga di Eropa dan Amerika Utara. Penyebaran anime di 

seluruh dunia menjadi semakin pesat seiring dengan perkembangan pemasaran 

melalui video, pada tahun 2003 di Amerika Serikat bisnis anime menghasilkan 5 

miliar dolar AS. Angka tersebut lebih dari tiga kali lipat nilai ekspor baja Jepang 

ke Amerika Serikat. Organisasi Perdagangan Eksternal Jepang (JETRO) 

menjelaskan bahwa ekspor DVD anime Jepang ke AS meningkat secara dramatis 

dari 2,1 juta unit pada tahun 2000 menjadi 12 juta unit pada tahun 2005. Menurut 

Jaringan Informasi Jepang, pasar ekspor Jepang mendekati lebih dari 60 persen 

dari kartun di seluruh dunia yang diproduksi di Jepang.45 

Penggemar anime yang sering disebut otaku biasanya melakukan gerakan 

dari berbagai negara, mereka berkumpul di dunia nyata atau melalui online dan 

berbagi dengan komunitas dan menciptakan begitu banyak karya untuk 

mengeksplorasi hobi mereka dalam beberapa cara, seperti menciptakan seni, 

komik, subtitle, pengeditan video, kostum dan merchandising.  

Jika dijabarkan secara detail berikut budaya pop animasi jepang: 

 
44  Kazuaki Nagata, ‘Anime’ makes Japan superpower - Culture extended from manga finds 
ever-increasing global fans, available in 
http://www.japantimes.co.jp/news/2010/09/07/reference/anime-makes-japan-superpower/ 
[accessed: 21/03/2016] 
45  Ibid p.14 
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1) Doujinshi 

Doujinshi mengacu pada manga (Komik Jepang) yang tidak 

profesional dan / atau diterbitkan sendiri, dan doujin mengacu pada karya apa 

pun yang diterbitkan sendiri. Manga Doujinshi dapat dibagi menjadi dua 

kategori besar: komik penggemar dan karya asli. Komik penggemar, mirip 

seperti fan-fiction (fiksi penggemar), didasarkan pada properti yang telah ada 

dan dibuat oleh penggemar properti tersebut. Satu-satunya perbedaan antara 

manga mainstream dan doujinshi asli adalah bahwa doujinshi tidak 

diterbitkan oleh perusahaan penerbitan; ini diterbitkan sendiri oleh doujinshi-

ka. Doujinshi pada dasarnya adalah penerbitan komik amatir, tetapi tidak 

semua doujinshi-ka adalah amatir. Banyak seniman profesional yang 

diterbitkan terus menerbitkan sendiri doujinshi sebagai tambahan manga 

mereka. 46 

 

2) Fan-Art 

Fan-art, mirip dengan fanfict doujinshi, "fan art" mengacu pada seni 

yang dibuat oleh penggemar tetapi berdasarkan karya/properti yang sudah ada 

sebelumnya. Setiap seni yang dibuat oleh artis yang tidak terikat pada properti 

 
46  Salil Mehra, Copyright and Comics in Japan: Does Law Explain Why All the Cartoons My Kid 
Watches Are Japanese Imports?, 55 Rutgers L. Rev. 155 (2002). See: Dōjinshi, available in 
http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=16 [Accessed: 20/03/2016] 
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yang dimaksud dalam fan-art. Banyak seniman profesional membuat fan-art 

berdasarkan pada karya yang mereka sukai. 47 

Fan-art adalah produk pihak ketiga yang tidak berlisensi dan sering 

dijual untuk mendapatkan keuntungan di pasar penggemar, melalui Deviant 

Art (http://www.deviantart.com/), atau di tenant pada pameran anime/ Anime 

Expo, konvensi anime, atau festival anime yang diadakan tidak hanya di 

Jepang tetapi juga Amerika Serikat dan Asia Tenggara seperti Indonesia dan 

Thailand, dengan keuntungan yang umumnya terbatas. Bisa dikatakan rata-

rata fanartist tidak mencari nafkah dengan menjual gambar karakter orang 

lain. 48 

Fanart dan doujinshi dari karakter aktual dapat dianggap sebagai karya 

turunan berdasarkan hak pemegang hak cipta. Akibatnya, produksi karya seni 

menggunakan karakter berhak cipta dapat dianggap sebagai pelanggaran. Ini 

termasuk karya yang menggambarkan banyak karakter dari karya yang 

berbeda sebagai beberapa pelanggaran. Dengan demikian, crossover doujinshi 

atau fanart melanggar beberapa hak cipta, satu kali untuk setiap karya yang 

terlibat dalam crossover, dan artis dapat dituntut oleh salah satu pencipta. Ini 

tidak hanya terbatas pada memiliki karakter yang sebenarnya misalnya 

menggambar fanart Naruto dan Doraemon pada gambar yang sama tetapi juga 

 
47  Fanfic, available in http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=57 
[accessed: 20/03/2016] 
48  Sean Thordsen, The Law of Anime Part II: Copyright and Fandom, available in 
http://www.animenewsnetwork.com/feature/the-law-of-anime/2013-02-15/2 [accessed: 
22/03/2016] 
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menyertakan referensi yang lebih halus misalnya menggambar para pemain 

Attack on Titans dalam kostum Power Rangers karena melanggar lebih dari 

satu hak cipta.49 

 

3) Fan-Fiction 

Fanfiction adalah fiksi yang ditulis oleh orang-orang biasa 

menggunakan karakter, alam semesta fiksi, dan alur cerita yang awalnya 

dibuat dan diterbitkan oleh orang lain. Ada fanfiksi tentang serial TV, film, 

buku, dan drama, dan bahkan terkadang musik. Seringkali, penulis fanfiksi 

memilih untuk menggunakan beberapa tapi tidak semua elemen asli dari satu 

atau lebih cerita dari mana karya mereka berasal, yang mengarah ke fanfiksi 

yang merupakan perpaduan yang tak terpisahkan antara lama dan baru. 

Sebagai contoh, seorang penulis fanfiksi mungkin memilih untuk menulis 

tentang Attack on Titans, tetapi memutuskan untuk mengatur kisahnya di 

dunia ninja Naruto. Fan-fiction melibatkan karakter terkenal yang dibuat oleh 

orang lain selain pencipta karakter. Karya ini didasarkan pada ide asli 

pencipta.50 

 
49  Ibid 
50  Erica George, Playing in Someone Else’s Sandbox: A Legal and Cultural Overview of Fanfiction 
,Berkman Center for Internet & Society, Harvard Law School: 2005 See: Subgenre dari fanfiksi 
didasarkan pada kehidupan orang-orang nyata, baik tokoh sejarah maupun tokoh terkenal yang 
hidup sampai sekarang. Namun, fiksi menggunakan orang sungguhan sebagai karakter tunduk pada 
aturan hukum yang berbeda dari fiksi yang berasal dari materi berhak cipta. Informasi latar belakang 
lebih lanjut tentang fanfiksi dan subgenre dapat ditemukan di: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Fanfiction. 
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Penulis fan fiction/ fiksi penggemar (dan seniman seni penggemar) cenderung 

memasukkan penafian atas karya-karya mereka, menyatakan bahwa mereka 

tidak memiliki karakter, atau bahkan mengidentifikasi pemegang hak dan / 

atau pencipta. 51 Meningkatnya visibilitas fiksi sering menyebabkan konflik 

antara pemegang hak cipta dari karya asli dan penulis fiksi yang menerbitkan 

kreasi turunan mereka sendiri. Meskipun undang-undang kekayaan intelektual 

memberikan hak eksklusif dan terbatas jangka tertentu kepada pencipta karya 

asli, interaksi mereka dengan fanfiksi tidak jelas. 

 

4) Fan-Sub 

Versi anime dari subtitle-fan atau terjemahan yang diproduksi oleh 

Penggemar. Kelompok penggemar yang dikenal sebagai fansubbers 

menerjemahkan, subtitle, dan merilis salinan acara televisi dan film yang 

awalnya disiarkan atau dirilis di Jepang (dalam bahasa Jepang) untuk ditonton 

penggemar lain. Kegiatan ini lebih dari sekadar pertukaran file sederhana. 

Penggemar subtitle karya-karya ini terutama ke dalam bahasa Inggris, tetapi 

ada kelompok yang membuat terjemahannya menjadi Spanyol, Jerman, 

Bahasa Indonesia, Prancis, dan berbagai bahasa lainnya. 52 Sebagai contoh 

seperti wibusubs, peinakatsuki, lebahganteng dan kakeksalto. 

Hampir semua fansubs diproduksi oleh penggemar anime untuk penggemar, 

dan didistribusikan secara gratis dalam file .srt atau .ass.  

 

 
51  Sean Kirkpatrick, Like Holding a Bird: What the Prevalence of Fansubbing Can Teach Us about 
the Use of Strategic Selective Copyright Enforcement, 21 Temp. Envtl. L. & Tech. J. 131, 147 (2003). 
52  Jordan S. Hatcher, Of Otakus and Fansubs: A Critical Look at Anime Online in Light of Current 
Issues in Copyright law, Research Associate, University of Edinburgh:2007 
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5) File Sharing, DDL/Torrent 

Film dan manga anime sub-penggemar biasanya dibagikan oleh 

penggemar melalui situs berbagi file dan torrent. Sangat diragukan bahwa 

setiap orang yang mengunduh torrent atau salinan digital dari suatu 

pertunjukan yang tidak mereka bayar percaya bahwa tindakan itu legal. 

Meskipun pengunduhan itu sendiri bukan merupakan pelanggaran langsung 

terhadap hak tertentu dari pemegang hak cipta, distribusinya, dan terlebih lagi, 

di mana pengunduh dapat berkontribusi dengan cara torrent.53 Penggemar 

biasanya mengunggahnya ke internet dan membagikan konten mereka ke situs 

sebagai torrent misalnya http://www.nyaa.si/ atau DDL misalnya 

http://www.animechiby.com/. 

Pertanyaan umum yang muncul adalah mengenai legalitas mengunduh 

acara yang tidak berlisensi atau belum dirilis di Indonesia (atau di mana pun 

orang tersebut tinggal). Meskipun masalah ini kurang menjadi perhatian untuk 

acara baru yang ditampilkan di situs streaming seperti Netflix, Hulu, 

Crunchyroll dan layanan lainnya, itu adalah respon umum dari banyak 

penggemar acara, bahwa mereka tidak memiliki cara lain untuk menontonnya, 

karena tidak mungkin untuk mengimpor DVD atau blue-ray dari Jepang (yang 

mungkin atau mungkin tidak memiliki subtitle, apalagi dub). 

 

 
53  Risa Amrikasari, Apakah File Sharing Melanggar Hak Cipta? , available in 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt52f580e30790e/apakah-file-sharing-melanggar-hak-
cipta [accessed: 28/03/2016] 
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6) Cosplay 

Cosplay adalah istilah yang berasal dari Jepang tetapi didasarkan pada 

kata-kata bahasa Inggris "Costume Play", pada dasarnya bermain akting 

dalam kostum. Di Jepang Cosplay tidak terbatas pada anime / manga, tetapi 

juga merupakan bahan pokok dari banyak industri hiburan lainnya seperti 

fiksi ilmiah dan horor. Di Amerika Utara, istilah Cosplay difokuskan untuk 

kostum yang berhubungan dengan anime / manga. 54 Meskipun seiring 

perkembangan zaman cosplay dapat berhubungan dengan banyak fandom luar 

seperti Karakter starwars, Stranger Things, Karakter Disney, game online dan 

banyak lainnya. 

Ketika berbicara tentang budaya pop Jepang, Cosplay memiliki peran 

besar yang berpartisipasi dalam pengaruh budaya. Cosplay memiliki peran 

yang sangat besar di pasar budaya dan tidak dapat dipungkiri bahwa akhir-

akhir ini, cosplay ada di mana-mana. Cosplay juga dapat dianggap sebagai 

karya turunan dari materi berhak cipta asli. Memakai kostum karakter dalam 

sebuah pertunjukan baik secara terpisah dilindungi hak cipta dari karya asli, 

merupakan bagian dari hak cipta karya asli atau merupakan karya turunan dari 

aslinya dan tunduk pada hak cipta asli sehingga setiap reproduksi untuk dijual 

atau didistribusikan adalah pelanggaran dari hak cipta.55 

 

 
54  Cosplay, available in http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=15 
[accessed: 20/03/2016] 
55  Ibid 
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7) Anime Music Video (AMV) 

AMVs, atau Video Musik Anime, adalah kreasi yang diproduksi 

penggemar yang dibuat dengan mengedit klip anime ke musik. Meskipun 

paling sering dibuat untuk bersenang-senang, konvensi anime telah membuat 

AMV menjadi bagian yang sangat kompetitif dari program mereka karena 

menerima beberapa ratus entri setiap tahun. Sebenarnya tidak ada aturan 

untuk membuat AMV selama mayoritas video berasal dari anime dan 

sebagian besar audio adalah musik. Namun setiap konvensi memiliki aturan 

sendiri. Juga terkait adalah Video Musik Game atau GMV. Mirip dengan 

AMV, GMV menggunakan cuplikan game (seringkali adegan yang dipotong) 

yang diedit dengan musik untuk membuat video. 56 

AMV menghadapi dua masalah dalam hukum hak cipta. Masalah 

pertama identik dengan fanart dan cosplay; yaitu bahwa AMV adalah karya 

turunan dari kreasi penulis asli. Tidak seperti fanart dan cosplay yang benar-

benar media visual, musik dalam AMV menyajikan pelanggaran kedua yang 

kemungkinan lebih bermasalah daripada penggunaan anime. Musik dalam 

video musik anime biasanya merupakan reproduksi penuh dari karya berhak 

cipta asli dan didistribusikan oleh pembuatnya baik secara online atau ke 

 
56  AMV, available in http://www.animenewsnetwork.com/encyclopedia/lexicon.php?id=58 
[accessed: 20/03/2016] 
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kontes di berbagai konvensi anime. Namun, distribusi dan kinerja musik asli 

adalah kekuatan unik dari pemegang hak cipta (artis dan pemain musik asli).57 

 

8) Merchandising 

Menurut salah satu kamus umum, istilah merchandising berarti 

mainan, pakaian, dan produk lain yang berkaitan dengan film populer, tim 

olahraga, penyanyi, dll. Lebih tepatnya, merchandising dalam konteks hak 

merchandising mengacu pada aplikasi dari objek yang memiliki pelanggan 

daya tarik untuk barang, dll. Objek dengan daya tarik pelanggan biasanya 

terdiri dari karakter utama dalam komik atau animasi yang diekspresikan 

menggunakan gambar dua dimensi, seperti Anpanman atau Miffy oleh Dick 

Bruna. Karakter lain yang memiliki daya tarik pelanggan yang kuat termasuk 

karakter monster mengerikan Godzilla, yang membintangi film efek khusus 

Jepang, dan penjahat Darth Vader, yang muncul dalam film aksi langsung 

Star Wars dari perusahaan Lucasfilm.58 

Namun, penggemar yang memproduksi dan menjual barang dagangan dari 

produk manga dan anime yang memiliki karakter yang mirip dengan apa yang 

 
57  Ibid 
58  Asuka Gomi, Hiroyuki Nakagawa, Junichiro Tsuchiya, “Characters and Merchandising Rights”, 
Japan Patent Office Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII. 2010 p.4-9 
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tersedia secara komersial seperti pin, plushies (boneka) atau topi berada pada 

risiko yang lebih besar.59 

Saat ini, anggota industri dihadapkan dengan pilihan tentang sejauh 

mana mereka merangkul pencipta penggemar sebagai bagian dari struktur 

mereka. Beberapa perusahaan di dalam industri secara terbuka mendorong 

komunitas seperti itu, memungkinkan penggemar untuk memproduksi komik 

dan anime penggemar berdasarkan karakter dan pengaturan dari karya berhak 

cipta, sehingga menggunakan kreativitas penggemar untuk penelitian dan 

pengembangan lebih lanjut dan merekrut bakat baru. Sebagai contoh RJ 

Palmer (arvalis di DeviantArt)60 dalam detective Pikachu, ia terkenal akan 

karya seninya yang menggambarkan seperti apa pokemon dalam kehidupan 

nyata. Seniman ini telah menghasilkan begitu banyak desain sehingga ia 

bahkan menerbitkan koleksi buku yang dapat Anda beli. Ternyata, studio 

produksi di belakang film Detective Pikachu juga memperhatikan dan 

merekrut bakat unik Palmer! Sejak itu, Palmer tampaknya mengerjakan film 

ini dari 2016-2017 dan bahkan merancang beberapa pokemon film tersebut. 

Yang terbaik dari semuanya, tim produksi film menemukan Palmer 

setelah googling "Pokemon realistis" untuk bahan referensi. Sepertinya hobi 

 
59  Writer’s Interview with Helena Irma K., Direcor of Anime International ltd. (Indonesia) by E-
mail on February 28 2016. 
60  https://www.deviantart.com/arvalis 
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sampingan Palmer terbayar sangat besar, pada akhirnya. 61 Disisi lain ada pula 

yang menegakkan undang-undang hak cipta dengan sangat ketat dan 

mempidanakan dan mengkriminalkan pencipta karya turunan oleh penggemar, 

melanjutkan pendekatan yang lebih tua terhadap rezim dan produksi hak 

kekayaan intelektual. Pilihan yang dihadapi industri manga dan anime hari ini 

mengungkapkan peluang industri baru yang inovatif. Komunitas penggemar 

jaringan dan online menimbulkan pertanyaan seperti bagaimana merangkul 

semangat dan kreativitas komunitas doujinshi sambil mempertahankan HKI. 

Pasar global dan komunitas doujinshi menghadapi tantangan tidak hanya 

untuk menyelesaikan masalah kesuksesan dan popularitas manga dan anime, 

tetapi juga pendekatan Jepang terhadap manajemen komunitas dan globalisasi. 

62 

Namun faktanya adalah bahwa bahkan jika sebuah pertunjukan tidak 

dilisensikan untuk rilis negara-negara penggemar anime, katakanlah Indonesia 

dan Amerika Serikat, itu tetap dilindungi di Indonesia dan Amerika Serikat 

dan banyak negara lainnya . Beberapa perjanjian internasional ada di antara 

negara-negara yang memberikan pencipta di satu negara perlindungan atas 

suatu karya mereka dan hak-hak mereka di negara lain. Misalnya, di Amerika 

 
61  Gabriel Lim, Artist Behind Realistic Pokemon Collections Also Involved In Detective Pikachu 
Movie https://nintendosoup.com/artist-behind-realistic-pokemon-collection-also-involved-in-
detective-pikachu-movie/ see: Luke Plunkett, "Realistic Pokémon" Artist Got A Job On The Detective 
Pikachu Movie https://kotaku.com/realistic-pokemon-artist-got-a-job-on-the-detective-p-
1830396116  
62  CJ Norris, ‘Manga, Anime and Visual Art Culture’, The Cambridge Companion to Modern 
Japanese Culture, Cambridge University Press, Yoshio Sugimoto (ed), Melbourne, pp.257-259 

https://nintendosoup.com/artist-behind-realistic-pokemon-collection-also-involved-in-detective-pikachu-movie/
https://nintendosoup.com/artist-behind-realistic-pokemon-collection-also-involved-in-detective-pikachu-movie/
https://kotaku.com/realistic-pokemon-artist-got-a-job-on-the-detective-p-1830396116
https://kotaku.com/realistic-pokemon-artist-got-a-job-on-the-detective-p-1830396116
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Serikat, konvensi ini termasuk Konvensi Berne untuk Perlindungan Karya 

Sastra dan Artistik (konvensi Berne), Konvensi Hak Cipta Universal di 

Jenewa (UCC Jenewa), UCC Paris, Perjanjian tentang Aspek Terkait 

Perdagangan Hak Kekayaan Intelektual (TRIPS) dan Perjanjian Hak Cipta 

WIPO (WCT). Jepang dan Amerika Serikat adalah penandatangan kelima 

perjanjian ini. [33] Di tingkat internasional, Indonesia telah berpartisipasi 

sebagai anggota Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia, 

yang mencakup perjanjian TRIPS, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1994. 

Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Berne melalui 

Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 dan WCT, melalui Keputusan 

Presiden No. 19 tahun 1997, serta Pertunjukan Organisasi Kekayaan 

Intelektual Dunia dan Perjanjian Fonogram (WPPT), melalui Keputusan 

Presiden No. 74 tahun 2004. Jadi, tanpa masuk ke dalam spesifikasi masing-

masing perjanjian, ini umumnya berarti bahwa anime, dibuat dan diproduksi 

di Jepang tetapi belum dirilis di Indonesia, Amerika Serikat atau negara lain 

yang menandatangani Konvensi internasional di atas, masih dilindungi oleh 

nasional. hukum yang menandatangani hukum seperti kode Amerika Serikat 

atau Hukum Hak Cipta Indonesia.63 

 

 
63 Indonesian Law of Copyright no 28 of 2014 


