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BAB III 

FAIR USE DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA PADA BUDAYA POP 

ANIMASI JEPANG DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM 

INDONESIA 

A. Hukum Hak Cipta Budaya Pop Pecinta Anime: Das Sollen vs Das Sein 

1. Perlindungan Hak Cipta 

Pada dasarnya hukum dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan. Seorang 

pencipta yang telah bekerja keras dan menempatkan kejeniusan dan kreativitas 

dalam karyanya, layak mendapatkan hadiah, yang tidak mungkin dilakukan di 

lingkungan yang tidak terlindungi. Di satu sisi banyak ketidaktahuan tentang 

hukum Hak Kekayaan Intelektual, batas-batas, dan larangan yang ada, disisi lain 

banyak juga yang sadar akan kebenaran. Hal ini berarti seseorang mungkin tahu 

bahwa mereka menjiplak suatu karya, akan tetapi mungkin tidak yakin tentang 

beberapa jenis karya dan sejauh mana pelanggaran mereka. Dengan jumlah 

perhatian media yang terfokus pada kasus-kasus pelanggaran hak cipta di dunia 

film dan musik, tidak diragukan lagi orang yang berpendidikan rata-rata sadar 

bahwa mengunduh musik secara gratis atau menyalin karya asli penulis tanpa izin 

adalah ilegal. Jadi jelas, masalahnya bukan berarti kurangnya pengetahuan 

tentang hukum, tetapi fakta bahwa pelanggar tidak setuju dengan suatu hukum.1 

Seluruh sistem pendidikan harus belajar tentang dan menghormati hukum negara 

 
1  Shaheen E Lakhan, Meenakshi K Khurana. Intellectual property, copyright, and fair use in 

education. Journal of Academic Leadership Volume 6, Issue 4, 2008. Hlm.7 available from: 
http://www.academicleadership.org/emprical_research/289.shtml 
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dan pencipta di semua bagian dunia, hanya karena, setuju atau tidak hukum ini 

adalah hukum masyarakat dan melanggar hukum ini dapat membawa suatu akibat 

hukum.2 

Kini pelanggaran hak cipta bisa dibilang hampir tidak ada batasannya pada 

kaitannya terhadap penggunaan teknologi baru. Sebagai contoh scanning atau 

pemindai, mesin fotokopi, dan alat upload atau unggah yang mudah, 

dimungkinkan untuk menemukan hampir semua hal di Internet, termasuk di situs 

peer-to-peer. Salinan kertas dari buku yang dilindungi dapat dengan mudah 

dipindai dan diunggah di situs publik, tempat orang lain dapat mengunduhnya 

secara gratis. Hasil pemindaian dapat di cetak lagi dan Anda dapat 

membagikannya kepada teman-teman Anda. Dengan kamera video digital 

resolusi tinggi menyelinap ke bioskop atau pertunjukan lainnya, pembajak digital 

membuat salinan ilegal pertunjukan di DVD dan CD yang dapat dijual atau 

didistribusikan secara gratis ke komunitas online. Tidak ada yang perlu membayar 

apa pun lagi.3 

Hak kekayaan intelektual harus dilindungi oleh undang-undang setiap 

negara karena dua alasan utama. Pertama adalah memberikan ekspresi hukum 

terhadap hak moral dan ekonomi para kreator dalam kreasi mereka dan hak publik 

dalam mengakses kreasi tersebut. Yang kedua adalah untuk mempromosikan 

 
2   Ibid hlm.9 
3  Ibid hlm.7 
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kreativitas, distribusi dan penerapan hasilnya, serta untuk mendorong 

perdagangan yang wajar, yang akan berkontribusi pada pembangunan ekonomi 

dan sosial. 4    

Selain itu, sistem HKI mendukung sistem dokumentasi yang baik dalam 

bentuk kreativitas manusia, sehingga kemungkinan menghasilkan teknologi yang 

sama atau karya serupa lainnya dapat dihindari. Dengan dukungan dokumentasi 

yang baik, semoga masyarakat dapat memanfaatkan dan memaksimalkan 

kebutuhan sehari-hari atau mengembangkan lebih lanjut untuk memberikan nilai 

tambah yang lebih tinggi. HKI terdiri dari banyak hak termasuk hak cipta. Setiap 

karya berhak cipta yang terdaftar dan mendapatkan perlindungan yang tepat, 

harus dihormati dan dihargai. 5 

Kekayaan Intelektual (IP) seharusnya memainkan peran penting di 

Indonesia, tetapi sayangnya menurut laporan dari U.S. Chamber International IP 

Index 2019 Indonesia adalah negara enam terbawah yang memainkan peran 

pertumbuhan kekayaan intelektual di dunia. Ini berarti bahwa penerapan 

keterkaitan langsung Indonesia antara kekuatan dan keberlakuan hak-HKI suatu 

 
4  World Intellectual Property Organization, “What is Intellectual Property?”, Geneva. 

<http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf> (diakses pada: 
Desember 2014) 

5  Tim Visi Yustisia, Panduan Resmi Hak Cipta: Dari Mendaftar, Melindungi, hingga 
Menyelesaikan Sengketa, Visimedia: Jakarta,2015 

http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/intproperty/450/wipo_pub_450.pdf
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negara dan kemampuannya untuk memanfaatkan kapasitas inovatif dan kreatif 

domestik serta untuk mengakses inovasi dunia, perlu diperbaiki. 6 

Sejak 2012, Indonesia termasuk dalam the Priority List of Controlled atau 

Priority Watch List (PWL)7 dengan perlindungan HKI yang diluncurkan oleh 

United States Trade Representative (USTR).8 Penegakan dan perlindungan HKI 

di Indonesia masih dalam kategori bermasalah karena termasuk dalam PWL.9  

Mengacu pada laporan PWL oleh USTR yang disajikan pada tahun 2014, 

Indonesia berdampingan dengan sejumlah negara yang memiliki masalah terkait 

dengan hak cipta seperti Aljazair, Argentina, Chili, Cina, Pakistan, Rusia, 

Thailand dan Venezuela.10  Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam undang-

undang hak cipta di Indonesia. 

Perubahan hukum juga tidak lepas dari peran Indonesia dalam pergaulan 

antar negara. Pada tahun 1994, pemerintah meratifikasi pembentukan World 

Trade Organization (WTO)11, yang mencakup Agreement on Trade Aspects of 

Intellectual Property Rights (TRIPs)12. Ratifikasi diwujudkan dalam bentuk 

 
6 U.S. Chamber of Commerce, Intellectual Property Index “Inspiring Tomorrow”, 7th ED, Global 

Innovation Policy Center: 2019 
7  Terjemahan: Daftar Prioritas yang Terkendali atau Daftar Prioritas yang terkait 
8  Terjemahan: Perwakilan Dagang Amerika Serikat 
9  RED, Dubes AS Berharap Pembajakan di Indonesia Berkurang,   

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5481adc8e944b/dubes-as-berharap-
pembajakan-di-indonesia-berkurang> (accessed: 27/12/2014)  

10  Ok Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) – Ed. Revisi – 
Cet. 8. – Rajawali Pers, Jakarta:2013 

11  Terjemahan: Organisasi Perdagangan Dunia 
12  Terjemahan: Perjanjian tentang Aspek-aspek Terkait Perdagangan hak-hak Kekayaan 

Intelektual 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994. Pada tahun 1997, pemerintah meratifikasi 

bagian belakang Konvensi Berne melalui Keputusan Presiden No. 18 tahun 1997 

dan juga meratifikasi World Intellectual Property Copyrights Treaty Organization 

(WIPO Copyright Treaty)13 melalui Keputusan Presiden No. 19, 1997. 14 

Sejak munculnya perkembangan industri dan perdagangan di Indonesia 

dihadapkan pada tantangan persaingan yang semakin ketat. Dengan WTO, 

liberalisasi perdagangan APEC pada 2010 untuk negara-negara maju dan 2020 

untuk negara-negara berkembang, dan Skema CEPT untuk AFTA-ASEAN pada 

2003, pergerakan perdagangan dunia akan lebih dinamis dan lebih cepat. HKI 

bukan hanya masalah teknis yang menyangkut kepentingan hukum tetapi juga 

ekonomi15  sehingga untuk mengikuti perkembangan zaman, hak cipta saat ini 

direvisi oleh UU No. 28 tahun 2014, undang-undang ini mengatur tentang hak 

cipta dan hak terkait. 16 

Di Indonesia perlindungan kreasi hak cipta seperti karya fotografi; Potret; 

sebuah karya sinematografi; video game; program komputer; pengaturan tipografi 

kertas; terjemahan, interpretasi, adaptasi, antologi, basis data, adaptasi, 

pengaturan, modifikasi, dan karya-karya lain dari hasil transformasi; terjemahan, 

adaptasi, pengaturan, transformasi atau modifikasi ekspresi budaya tradisional; 

kreasi atau kompilasi data, baik dalam format yang dapat dibaca oleh program 

 
13  Terjemahan: Organisasi Perjanjian Hak Kekayaan Intelektual Dunia 
14  Ok.Saidin Op.cit   
15  Penjelasan UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
16  Loc.cit 
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komputer atau media lain; dan kompilasi ekspresi budaya tradisional selama 

kompilasi adalah karya asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 

pengumuman pertama. 17  Sedangkan perlindungan penciptaan hak cipta atas 

karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pengumuman 

pertama. Masa berlaku hak-hak moral dipaksakan tanpa batasan waktu dan harus 

berlaku mutatis mutandis terhadap hak-hak moral Pelaku. 18 

Sedangkan di Jepang, hukum hak cipta diatur dalam Undang-Undang 

No.48, diumumkan pada 6 Mei 1970 diubah sebagai terakhir di No.35 hukum, 

dari 14 Mei 2014. 19 Tujuan dari undang-undang ini memberikan hak-hak penulis 

dan hak-hak tetangga sehubungan dengan karya serta pertunjukan, rekaman suara, 

siaran dan difusi kawat, untuk mengamankan perlindungan hak-hak penulis, dll., 

dengan memperhatikan eksploitasi yang jujur dan adil terhadap produk budaya 

ini, dan dengan demikian memberikan kontribusi untuk pengembangan budaya.20 

 

2. Hukum Animasi Jepang - The Law of Anime 

Manga dan anime adalah produk hiburan yang sukses dalam budaya visual 

Jepang kontemporer yang tetap menjadi elemen inovatif budaya visual Jepang 

 
17       Pasal 59 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
18  Pasal 62 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
19  Pasal 1 Japanese law No.35, of May 14, 2014 
20  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 
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saat ini. Melalui pengaruh manga dan anime dan pada bentuk di dunia digital, 

menggambarkan adanya perubahan, negosiasi dan kontroversi muncul di Jepang 

saat ini. Isu-isu yang berkaitan dengan manga dan anime saat ini patut 

dipertimbangkan: perubahan budaya dan sosial yang mendukung penggunaan dan 

popularitasnya; globalisasi konten media dan dampaknya terhadap industri; 

perubahan peran konsumen sebagai penggemar aktif; dan dampak pada kekayaan 

intelektual hanyalah beberapa area yang memiliki arti luas bagi Jepang dan 

membutuhkan perhatian lebih lanjut.21 

Gambar karakter dalam manga dan anime biasanya dilindungi oleh hak 

cipta. Pihak ketiga yang menampilkan gambar-gambar ini pada barang-barangnya 

atau bahan iklan untuk layanannya sendiri, tanpa mendapatkan izin dari 

pemegang hak cipta, mengakibatkan pelanggaran terhadap Hak Reproduksi dan 

Hak Adaptasi. Hal ini tidak terbatas pada kasus di mana gambar dua dimensi 

karakter disalin pada media dua dimensi, seperti T-shirt, tetapi juga berlaku untuk 

gambar yang dibuat untuk membentuk struktur tiga dimensi, seperti plushies atau 

boneka mainan. Namun, penggemar yang memproduksi dan menjual barang 

dagangan dari produk manga dan anime yang memiliki karakter yang mirip 

dengan apa yang tersedia secara komersial seperti pin, plushies (boneka) atau topi 

berada pada risiko yang lebih besar. Korporasi lebih cenderung memperhatikan 

produk-produk yang serupa dengan milik mereka dan dapat disalahartikan sebagai 

 
21  CJ Norris, ‘Manga, Anime and Visual Art Culture’, The Cambridge Companion to Modern 
Japanese Culture, Cambridge University Press, Yoshio Sugimoto (ed), Melbourne, pp.236-260. ISBN 
9780521880473 (2009). hlm.259 
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karya berlisensi, bersaing dengan produk resmi, atau dalam beberapa kasus, 

melanggar lisensi seseorang dengan benar dan eksklusif untuk membuat produk 

yang serupa dan ingin menghindari kompetisi. Oleh karena itu, sementara 

Funimation (rumah produksi anime 'One Piece', 'Attack on Titans' dll) mungkin 

tidak menuntut seorang fanartist karena menjual tali ponsel One Piece kustom, 

seseorang yang telah melisensikan hak eksklusif untuk melakukannya di 

Indonesia.22 

Baik hak cipta saja, maupun merek dagang sendiri dapat mengontrol 

semua penjualan karakter anime ber-hak cipta. Selain itu, karena baru-baru ini 

menjadi umum bagi sejumlah perusahaan untuk terlibat dalam pengembangan 

konten, menyelesaikan masalah hukum yang terkait dengan merchandising secara 

efisien akan memerlukan pengorganisasian ulang terhadap kepemilikan hak yang 

mencakup banyak entitas, serta mengelola secara komprehensif hak-hak tersebut. 

Konsep virtual hak-hak yang dibuat oleh “pengemasan” hal-hal yang terkait 

dengan perdagangan dari kalangan mereka yang menawarkan perlindungan 

melalui berbagai tindakan termasuk Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang 

Desain, Undang-undang Merek Dagang, dan Undang-Undang Pencegahan 

Persaingan Tidak Sehat, untuk tujuan penanganannya seolah-olah sebenarnya hak 

terpadu yang dimaksudkan untuk melindungi daya tarik pelanggan.23 

 
22  Wawancara Penulis dengan Helena Irma K., Direktur Anime International Ltd. (Indonesia) 
melalui Email pada 28 Februari 2016. 
23  Ibid 
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Di Jepang, ada undang-undang selain hak cipta yang juga melindungi 

karakter dalam anime dan manga yang disebut sebagai undang-undang desain. 

Undang-Undang Desain dimaksudkan untuk melindungi desain produk. Dengan 

cara yang sama seperti Undang-Undang Hak Cipta, Undang-Undang Desain tidak 

dapat melindungi karakter abstrak itu sendiri. Rentang yang dilindungi desain 

terdaftar di Jepang terbatas pada kisaran di mana produk yang relevan serupa satu 

sama lain. Oleh karena itu, bahkan jika kaus dengan gambar karakter tertentu 

terdaftar, hak desainnya tidak dapat melarang sandal dengan gambar karakter 

yang sama dibuat dan dijual.24 Dalam hal karakter aslinya ditampilkan dalam 

anime dan manga, hak cipta untuk gambar mereka jelas diimplementasikan 

dengan baik. Akibatnya, jika pihak ketiga memproduksi dan menjual boneka yang 

mewakili karakter yang diketahui, pemegang konten dapat, seperti yang 

dijelaskan di atas, melarang tindakan tersebut dengan alasan bahwa hak 

reproduksi dan / atau hak adaptasi dilanggar. Di sisi lain, hak cipta pada 

umumnya tidak dianggap dibuat untuk karakter yang tidak didasarkan pada karya 

asli, seperti anime dan manga, tetapi dikembangkan awalnya sebagai boneka dari 

sosok asli atau sejenisnya yang akan diproduksi secara massal. Oleh karena itu, 

bahkan jika pihak ketiga meniru hal ini, pemegang konten tidak dapat melarang 

tindakan seperti pelanggaran hak cipta.25 

 
24  Op. Cit , Asuka Gomi, Hiroyuki Nakagawa, Junichiro Tsuchiya, “Characters and Merchandising 
Rights” 
25  Ibid 



72 
 

Kembali ke poin sebelumnya, sementara industri anime dapat menutup 

mata terhadap komunitas fandom, otaku atau doujinshi lokal, tekad Bandai Visual 

untuk mengamankan kehilangan pendapatan di luar negeri 'bertujuan untuk 

memperluas penjualan luar negeri dari ¥ 7000 juta menjadi ¥ 2 miliar dalam 

rencana tiga tahun '26  menunjukkan bahwa tujuan utama mereka adalah 

menghasilkan laba lebih daripada kesetaraan sosial atau kolaborasi komunitas. 

Kontradiksi nyata antara pasar penggemar lokal yang sukses ini membayangkan 

kembali konten yang dilindungi hak cipta, dan ancaman peningkatan penegakan 

HKI di pasar global menunjukkan bahwa akan terjadi perdebatan besar ke depan 

dalam membahas model yang sesuai untuk manajemen HKI yang 

menyeimbangkan permintaan industri dan penggemar. Masalah-masalah 

manajemen HKI dan produksi penggemar ini akan semakin penting karena 

semakin banyak orang terlibat secara aktif dengan barang-barang berhak cipta dan 

berkontribusi pada narasi media dan waralaba yang ada.27 

Selanjutnya, untuk melarang pihak ketiga dari mereproduksi karakter 

tanpa izin, pemegang hak cipta perlu membuktikan secara spesifik gambar yang 

telah direproduksi. Ini karena yang dilindungi adalah gambar spesifik tertentu, 

bukan karakter itu sendiri. Namun, dalam kasus di mana sejumlah besar gambar 

telah diambil selama periode waktu yang lama, seperti dalam kasus serial manga, 

 
26  Japan External Trade Organization, 
https://www.jetro.go.jp/en/reports/market/content.html [diakses: 22/03/2016] 
27  Op. Cit , Norris, CJ, 'Manga, Anime and Visual Art Culture', hlm. 257-259  
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sering kali jelas bahwa gambar tersebut diambil berdasarkan gambar karakter 

yang diambil di masa lalu bahkan tanpa mengidentifikasi gambar mana yang telah 

direproduksi secara khusus. Dalam kasus seperti itu, beban pembuktian pada 

pemegang hak cipta kadang-kadang dikurangi sampai batas tertentu, dan fakta 

pelanggaran hak cipta ditentukan bahkan tanpa membuktikan gambar mana yang 

telah digunakan secara khusus.28 

Hak cipta secara nasional dan internasional dilindungi oleh hukum.29 

Penggemar anime yang membuat beberapa karya dan pergerakan hobi mereka 

terkadang tidak mengetahui atau mengabaikan peraturan yang mengatur tentang 

hak kekayaan intelektual. Fenomena pelanggaran anime ini dapat dengan mudah 

ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, di sisi lain rasanya seperti tidak dihukum 

dan tidak diperhatikan. Misalnya, sama seperti penggemar lainnya, otaku berlatih 

berbagai macam kegiatan; yang semuanya berpotensi melanggar hak cipta dari 

pertunjukan dan film yang mereka sukai. Mereka menciptakan doujinshi. Mereka 

menggunakan gambar yang diambil dari acara untuk membuat situs penggemar 

dan membuat wallpaper untuk desktop komputer mereka. Mereka menghadiri 

konvensi dan acara lain yang berpakaian sebagai karakter dari acara favorit 

mereka; suatu kegiatan yang dikenal sebagai cosplay. Mereka membuat "Video 

Musik Anime", atau AMVs singkatnya, yang melibatkan pengeditan adegan dari 

 
28  Pengadilan Distrik Tokyo, Putusan, 26 Mei 1976, Kumpulan Putusan Pengadilan tentang 
Properti Tak Berwujud 8.1.219. 
29  Lawrence Lessig, Free Culture: how big media uses technology and the law to lock down 
culture and control creativity (Penguin Books 2004) hal.25-29 
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satu atau lebih seri anime dan pengaturan produk akhir menjadi musik. 

Penggemar yang memproduksi dan menjual produk yang mirip dengan yang 

tersedia secara komersial seperti pin, plushies (boneka), topi, tali ponsel anime 

seperti Digimon, Naruto, Doraemon atau karakter lain di acara Jepang seperti 

Comiket, Anime Festival Asia di Indonesia (AFA ID), dan banyak festival 

lainnya yang melanggar hak karena di sisi lain seni penggemar, cosplay, dan 

doujinshi dari karakter aktual dapat dianggap sebagai karya turunan di bawah 

hak-hak pemegang hak cipta. Tidak seperti yurisdiksi lain seperti Amerika 

Serikat, Jepang bebas membuat doujinshi melalui kombinasi kebiasaan dan fitur 

tertentu dari sistem hukum Jepang.30 Karena kebebasan ini, bisnis doujinshi telah 

berkembang pesat, sampai pada titik di mana beberapa seniman mencari nafkah 

dari memproduksi doujinshi. Comiket, konvensi komik dua kali setahun di 

Tokyo, menarik 730,000 penggemar dan seniman besar - besaran untuk membeli, 

menjual, dan berdagang doujinshi di satu tempat untuk musim panas 2019 lalu.31 

Praktek seperti doujinshi, tentu saja, tidak diperbolehkan di Jepang terkecuali 

diizinkan, kegiatan ini biasanya melanggar hukum hak cipta.32  

 
30  Ibid 
 
31  コミケ96：令和初のコミケは過去最高の73万人 最終日は20万人来場, 
https://mantan-web.jp/article/20190812dog00m200018000c.html. [Diakses: November 2019] 
32  Sean Leonard, Progress Against the Law: Fan Distribution, Copyright, and the Explosive 
Growth of Japanese Animation (12 September 2004) [pdf dikirimkan ke: 
http://web.mit.edu/seantek/www/papers /progress-columns.pdf ]  
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Fansubs dan scanlations juga bersaing dengan produk budaya asli dengan 

cara yang tidak dilakukan oleh film penggemar lainnya: Mereka memiliki potensi 

untuk menggantikan kebutuhan pasar untuk terjemahan resmi (berlisensi). 

Persaingan ini dapat memengaruhi kemampuan perusahaan Jepang untuk 

melisensikan anime mereka di pasar seperti Amerika Serikat dan negara lain, dan 

jika dilisensikan, bagi distributor ini untuk mendapat untung. Karena itu, Fansubs 

menyerupai debat tentang perdagangan file peer-to-peer; di mana konsumen 

potensial dapat dengan mudah menemukan penggantian gratis di internet untuk 

produk yang secara tradisional hanya dijual di toko-toko dan saluran resmi 

lainnya.33  

Ada beberapa kasus pelanggaran hak cipta anime di seluruh dunia, tetapi 

kebanyakan dari mereka adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan hak dagang 

dan lisensi yang dilakukan oleh perusahaan. Sangat jarang untuk menemukan 

pemilik hak cipta menuntut seseorang meskipun ada kasusnya. 

Sebagai contoh yang telah di paparkan, Manager Event and Ritel Animasi 

Internasional, Nurhadi mengungkapkan bahwa pemegang lisensi produk bermerk 

“Doraemon” mengungkap kerugian hingga puluhan juta rupiah setiap tahun 

akibat peredaran barang palsu di tengah masyarakat. Upaya somasi terhadap 

produsen yang memalsukan produk berlisensi Doraemon terus dilakukan dengan 

melibatkan pengacara, saat ini ada sedikitnya lima puluh member dari pembuat 

 
33  Loc. Cit , Of Otakus and Fansubs: A Critical Look at Anime Online in Light of Current Issues in 
Copyright law hlm.3 
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produk Doraemon resmi yang merasa dirugikan usahanya akibat peredaran barang 

palsu tersebut. Sejumlah produk resmi berlisensi Animasi Internasional yang 

beredar di pasaran seperti boneka, perlengkapan sekolah, mainan, fashion dan 

lainnya telah secara masif dipalsukan oleh sejumlah oknum pengusaha yang rata-

rata merupakan pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di berbagai daerah 

yang berdagang secara kaki lima.34 Namun upaya untuk meminimalisasi dampak 

kerugian dari para member pemegang lisensi Doraemon dilakukan pihaknya 

melalui kegiatan live show Doraemon yang dibarengi dengan rangkaian penjualan 

pernak pernik produk Doraemon.35 

Selain Doraemon, Indonesia sebenarnya memiliki banyak kasus 

pelanggaran hak cipta dalam budaya penggemar anime misalnya penggemar yang 

memproduksi dan menjual produk yang mirip dengan apa yang tersedia secara 

komersial sebagai produk resmi seperti pin, plushies, topi, tali ponsel anime 

seperti One piece, Naruto, Doraemon atau karakter lain di acara-acara Jepang 

seperti Anime Festival Asia Indonesia (AFA ID), Japan Matsuri, Gelar Jepang 

Universitas Indonesia dan banyak festival lainnya. Seperti wawancara penulis 

dengan Pemberi Lisensi Anime di Indonesia, Animation International ltd. mereka 

mengatakan bahwa mereka pernah memiliki pengalaman berurusan dengan 

penggemar yang menjual merchandise palsu sebelumnya, karena mereka 

 
34  Andi Firdaus, Produsen resmi Doraemon merugi akibat pemalsuan produk, Antara News, 3 
Februari 2018 dalam https://megapolitan.antaranews.com/berita/36779/produsen-resmi-doraemon-
merugi-akibat-pemalsuan-produk diakses pada Oktober 2019 
35  Ibid 

https://megapolitan.antaranews.com/berita/36779/produsen-resmi-doraemon-merugi-akibat-pemalsuan-produk
https://megapolitan.antaranews.com/berita/36779/produsen-resmi-doraemon-merugi-akibat-pemalsuan-produk
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memiliki perlindungan hukum sebagai langkah pertama mereka mengirim surat 

somasi ke perusahaan / industri rumah yang memproduksi produk palsu, mereka 

bertanya mereka untuk mengambil semua barang dagangan dari distribusinya 

tetapi jika mereka masih memproduksi produk palsu, mereka akan mengirim surat 

somasi kedua dan jika mereka mengabaikannya, mereka akan melanjutkan kasus 

di bawah hukum.36 Dari pernyataan ini, dapat diartikan bahwa untuk 

mendapatkan lisensi dari karya anime, Anda harus menghubungi Pemegang Hak 

Cipta atau pemilik hak terkait dari karya anime yang Anda inginkan. Secara 

umum, hak cipta anime dipegang oleh perusahaan atau agen dan Anda dapat 

menghubungi perusahaan untuk perjanjian lisensi. Contohnya adalah Animation 

International Ltd. yang memiliki kantor di banyak negara, termasuk Indonesia (AI 

Indonesia). Animasi Internasional ltd. memiliki posisi pemegang / pemilik hak 

cipta utama di Jepang dan mereka memberi mereka hak untuk memegang di 

bawah grup Animation International untuk menjual properti ini ke Pasar Asia 

Tenggara.37 Anime International ltd.  melakukan dan memberikan perlindungan 

kepada klien / pemegang lisensi manufaktur yang memiliki hak dari penggemar / 

perusahaan yang memproduksi "merchandising palsu" dan menggunakan karakter 

anime klien dan setelah mereka menemukannya mereka akan melakukan 

sweeping dan melanjutkan dengan hukum yang berlaku.38  

 
36  Wawancara Penulis dengan Helena Irma K., Direktur Anime International Ltd. (Indonesia) 
melalui Email pada 28 Februari 2016. 
37  Ibid 
38  Ibid 
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Kembali ke das sollen atau apa yang seharusnya, Anime yang dalam hal 

ini adalah hasil karya warga negara Jepang, mendapat perlindungan hukum dari 

undang-undang hak cipta di negara lain yang telah meratifikasi Konvensi Berne 

untuk Perlindungan Karya Sastra dan Artistik, sebagaimana dinyatakan 

dalam Pasal 5 Ayat (1): 

Penulis/pembuat ciptaan akan menikmati, sehubungan dengan karya yang 

dilindungi oleh Konvensi ini, di negara-negara Perhimpunan selain negara asal, 

hak-hak yang dilakukan oleh hukum mereka masing-masing sekarang atau 

selanjutnya dapat diberikan kepada warga negara mereka, serta hak-hak tersebut. 

khusus diberikan oleh Konvensi ini. 

Sementara itu, sesuai dengan Pasal 1 ayat 20 UU No. 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta Indonesia , lisensi hak cipta di Indonesia adalah izin tertulis 

yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak 

lain untuk melakukan hak ekonomi atas karya tersebut. atau hak produk terkait 

dalam kondisi tertentu. Menurut Hukum Hak Cipta Indonesia, setiap orang yang 

melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta akan dihukum. Sanksi 

pidana berikut untuk pelanggaran hak eksklusif atas perlindungan hak cipta 

berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak 

Cipta.39  

  

 
39  Ibid 
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Tabel 1: Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak eksklusif atas perlindungan hak cipta berdasarkan Undang-
Undang Republik Indonesia No. 28 tahun 2014 

Jenis Pelanggaran Sanksi Pidana 

Hukuman 

penjara 

Denda 

Pelanggaran Hak Ekonomi Pencipta (Pasal 9) 

Pelanggaran hak ekonomi 

pencipta (Pasal 9 ayat (1) huruf 

i) untuk penggunaan komersial. 

Menyewa kreasi tanpa izin dari 

pencipta atau pemegang hak 

cipta, untuk penggunaan 

komersial 

1 tahun Rp. 100.000.000 

Pelanggaran hak ekonomi 

pencipta (Pasal 9 ayat (1) huruf 

c, d, f, dan / atau h) untuk 

penggunaan komersial. 

Tanpa izin dari pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk 

penggunaan komersial, dalam: 

• Menerjemahkan ciptaan,           

• Mengadaptasikan, 

3 tahun Rp 500.000.000 
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mengaransemen, atau 

mentransformasikan ciptaan 

•  Mempertunjukan ciptaan, 

dan           

• Mengkomunikasikan 

ciptaan.      

Pelanggaran hak ekonomi 

pencipta (Pasal 9 ayat (1) huruf 

a, b, e, dan / atau g) untuk 

penggunaan komersial. 

Tanpa izin dari pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk 

penggunaan komersial, dalam: 

• Menerbitkan ciptaan,           

• Menggandakan ciptaan dalam 

segala bentuknya 

• Mendistribusikan ciptaan atau 

salinannya       

• Mengumumkan ciptaan.           

4 tahun Rp 

1.000.000.000 

Pelanggaran hak ekonomi 

pencipta (Pasal 9 ayat (1) huruf 

10 tahun Rp 

4.000.000.000 



81 
 

a, b, e, dan / atau g) untuk 

penggunaan komersial yang 

dilakukan dalam bentuk 

pembajakan, di: 

• Menerbitkan ciptaan,          

• Menggandakan penciptaan 

dalam segala bentuknya, 

• Mendistribusikan ciptaan atau 

salinannya, dan, 

• Mengumumkan ciptaan           

  

Undang-undang ini berlaku untuk semua hak ciptaan dan produk yang 

terkait dengan warga negara, penduduk dan badan hukum Indonesia, bukan warga 

negara Indonesia dan bukan penduduk Indonesia, dan badan hukum Indonesia 

yang membuat pengumuman untuk pertama kalinya di Indonesia, semua ciptaan 

dan / atau hak-hak produk yang terkait dan pengguna penciptaan dan / atau hak-

hak terkait produk yang bukan warga negara Indonesia, penduduk Indonesia dan 

badan hukum Indonesia dengan ketentuan: negara mereka memiliki perjanjian 

bilateral dengan Republik Indonesia mengenai perlindungan hak cipta dan hak 

terkait; atau negara dan Republik Indonesia sebagai pihak atau peserta dalam 

perjanjian multilateral yang sama mengenai perlindungan hak cipta dan hak 
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terkait.40 Menurut hukum Hak Cipta Jepang No. 35, tanggal 14 Mei 2014,tentang 

Anime sebenarnya berfungsi sama dengan lisensi karya lainnya. Anime sebagai 

kreasi yang dilindungi oleh undang-undang hak cipta Jepang dapat dimasukkan 

dalam kategori gambar, buku, dan karya sinematografi.41 dan tertulis di artikel 

tentang klasifikasi karya. 

Sebagaimana digunakan dalam undang-undang Hak Cipta Hukum Jepang 

No.35, 14 Mei 2014 , "karya" akan termasuk, khususnya, novel, drama, artikel, 

ceramah, dan karya sastra lainnya; karya musik; karya koreografi dan pantomim; 

lukisan, ukiran, pahatan dan karya seni lainnya; karya arsitektur; peta serta karya 

figuratif yang bersifat ilmiah seperti rencana, bagan, dan model; karya 

sinematografi; karya fotografi; dan program.42 Anime termasuk dalam karya 

sinematografi. 

Pemilik hak cipta memiliki Hak reproduksi, Hak atas pementasan, dan 

Hak penyajian sebagaimana tertulis pada undang-undang Hak Cipta Jepang 

No.35, tanggal 14 Mei 2014 pasal 21, 22, 22bis, 63 par 1-3. 

Pasal 21. Penulis memiliki hak eksklusif untuk mereproduksi karyanya. 

Pasal 22. Penulis memiliki hak eksklusif untuk menunjukan karyanya di depan 

umum ("publik" berarti untuk membuat suatu karya dilihat atau didengar 

langsung oleh publik; hal yang sama akan berlaku selanjutnya). 

 
40  Undang-Undang Indonesia No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
41  Risa Amrikasari, Cara Menggunakan Anime Pihak Lain Seperti Desain Kaos tersedia di 
http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt55da52d26be96/cara-untuk-menggunakan-anime-
pihak-lain-sebagai-desain-kaos [diakses: 29/03/2016] 
42  Pasal 10 par 1 Undang - Undang Hak Cipta Jepang No.35, 14 Mei 2014 

https://translate.googleusercontent.com/translate_f#_ftn22
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Pasal 22bis. Penulis memiliki hak eksklusif untuk mempresentasikan karyanya 

secara publik. 

Selain itu, ada peraturan di mana karya-karya anime harus mendapatkan 

otorisasi untuk mengeksploitasi karya-karya dari pemilik hak cipta atau pemberi 

lisensi.  

Pasal 63. (1) Pemilik hak cipta dapat memberikan otorisasi kepada orang lain 

untuk mengeksploitasi karya tersebut.  

(2) Setiap orang yang memperoleh otorisasi tersebut berhak untuk 

mengeksploitasi karya dengan cara dan sejauh mana izinnya. 

(3) Hak eksploitasi sehingga diizinkan tidak dapat ditransfer tanpa persetujuan 

dari pemilik hak cipta. 

Untuk pembuatan nirlaba diatur dalam UU Hak Cipta Jepang pasal 38 par 1 dan 

4.  

Pasal 38. (1) Diperbolehkan untuk menunjukan di depan umum, 

mempresentasikan, dan membaca karya yang sudah dipublikasikan, untuk tujuan 

nirlaba dan tanpa memungut biaya apa pun ("biaya" termasuk segala jenis biaya 

yang dikenakan pada penawaran tersebut. dan tersedianya sebuah karya untuk 

umum; hal yang sama akan berlaku selanjutnya dalam Pasal ini) kepada audiens 

atau penonton; dengan ketentuan, bagaimanapun, akan tetapi para pemain atau 

resital yang bersangkutan tidak dibayar upah untuk kinerja, presentasi atau 

pengajian tersebut. 
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(4) Diijinkan untuk menawarkan kepada publik suatu karya (kecuali karya 

sinematografi) yang telah dipublikasikan, dengan meminjamkan salinan karya 

tersebut (tidak termasuk salinan karya sinematografi dalam hal suatu karya 

direproduksi dalam karya sinematografi) untuk tujuan nirlaba dan tanpa 

membebankan biaya kepada peminjam salinan tersebut. 

(5) Untuk perusahaan pendidikan audiovisual dan perusahaan lain yang bukan 

untuk mencari untung, yang didesain oleh Kabinet Order, dengan tujuan, antara 

lain, untuk menawarkan film sinematografi dan bahan audiovisual lainnya untuk 

digunakan oleh publik maupun orang, yang ditunjuk oleh Kabinet Order yang 

disebutkan dalam Pasal sebelumnya, yang melakukan kegiatan untuk 

kesejahteraan orang cacat, dll. (Hanya orang yang berkepentingan dengan ayat (ii) 

Pasal itu, dan mengecualikan orang yang melakukan kegiatan tersebut untuk 

tujuan mencari untung) , diperbolehkan untuk mendistribusikan karya 

sinematografi yang sudah dipublikasikan, dengan meminjamkan salinan karya 

tersebut, tanpa membebankan biaya kepada peminjam salinan tersebut. Dalam hal 

ini, seseorang yang melakukan distribusi tersebut harus membayar sejumlah 

kompensasi yang wajar kepada pemilik hak yang disebutkan dalam Pasal 26 

(termasuk pemilik hak yang sama seperti yang disebutkan dalam Pasal 26 sesuai 

dengan ketentuan Pasal 28) sehubungan dengan karya sinematografi tersebut atau 

karya yang direproduksi dalam karya sinematografi tersebut. 

Selain Hukum Indonesia, Menurut Hukum Hak Cipta Jepang, setiap orang 

yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan hak cipta akan dihukum. 
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Sanksi pidana berikut untuk pelanggaran hak eksklusif untuk perlindungan hak 

cipta berdasarkan Undang - Undang Hak Cipta Jepang No.35, 14 Mei 2014.43 

  

Tabel 2: Sanksi pidana berikut untuk pelanggaran hak eksklusif atas perlindungan hak cipta berdasarkan 
Undang-Undang Hak Cipta Jepang No.35, 14 Mei 2014 

Jenis Pelanggaran Sanksi Pidana 

Penjara 

(Tidak 

Melebihi) 

Denda 

(Tidak 

Melebihi) 

Hak cipta, hak publikasi atau 

Neighboring rights (Pasal 119 (1) 

) 

10 tahun ¥ 10 , 

000,000 

Hak moral penulis atau hak moral 

pemain atau yang melakukan 

suatu tindakan yang dianggap 

sebagai pelanggaran ( Pasal 11 (1 

))  

5 tahun 

(Pasal 

119 (2))  

¥ 5.000, 000  

Hak Cipta atau Neighboring 

rights: 

• Membuat suara digital 

• Rekaman visual dengan 

2 tahun ¥ 2.000, 000  

 
43  Undang-Undang Hak Cipta Jepang No.35, 14 Mei 2014 
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mengetahui bahwa rekaman 

tersebut dibuat setelah 

penerimaan transmisi interaktif 

berfungsi untuk nilai dll. (Art.119 

(3))   

 

Undang-undang ini melindungi karya warga negara Jepang (termasuk legal 

person yang didirikan berdasarkan hukum Jepang dan mereka yang memiliki kantor 

utama di Jepang); Karya pertama kali diterbitkan di Jepang (termasuk yang pertama 

kali diterbitkan di luar negeri dan diterbitkan di Jepang dalam waktu tiga puluh hari 

setelah publikasi pertama); atau karya-karya Purnama yang mana Jepang 

berkewajiban untuk memberikan perlindungan berdasarkan perjanjian internasional.44 

 

3. Pembatasan Hak Cipta pada Anime: Fair Use dan Fair Dealing 

Dari undang-undang di atas, dapat disimpulkan bahwa hanya pencipta yang 

memiliki hak untuk mereproduksi karya di media apa pun dan memiliki hak untuk 

menuntut mereka yang mereproduksi karyanya tanpa izin. Jadi Fansub, FanMerch, 

Fansharing, Fanart, Scanlation, Doujinshi, dan Cosplay sebenarnya dilarang oleh 

hukum. Tetapi juga perlu diingat bahwa Jepang cukup permisif tentang hal-hal seperti 

cosplay dan doujinshi. Bahkan, mereka bahkan mendorong kegiatan cosplay selama 

mereka digunakan untuk keperluan pribadi dan tidak digunakan untuk menghasilkan 

 
44  Ibid 
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keuntungan. Mark McLelland dalam bukunya The End of Cool Japan: Ethical, Legal 

and Cultural Challenges to Japanese Popular Culture menjelaskan bahwa Jepang 

memanfaatkan pop culture sebagai alat soft-diplomacy yang dikenal sebagai Cool 

Japan. Tindakan fans yang membagikan anime termasuk versi terjemahannya di situs 

fandom (fans kingdom) sebagai pelanggaran hak cipta. Tiap negara merumuskan 

aturan nasional mereka terkait perlindungan hak cipta meliputi penyebaran anime 

illegal. Kemudahan internet membuat fans anime seluruh dunia bisa membagikan file 

dan dapat diunduh. Selain mendistibusikan anime secara ilegal, fans juga 

mempraktikan pelanggaran hak cipta, yakni membuat subtitle dan dubbing anime.45 

[JAPAN] Tujuan dari sistem perlindungan hak cipta di Jepang adalah untuk 

mempromosikan pengembangan budaya melalui perlindungan hak-hak penulis dan 

pemegang hak lainnya, tetapi juga untuk menemukan hak atau nilai-nilai lain dalam 

masyarakat seperti pendidikan, seni, budaya, kesejahteraan sosial, dan demokrasi . 

Menjamin "keseimbangan" hak cipta dan hak-hak atau nilai-nilai lain, undang-

undang hak cipta mengatur pembatasan hak untuk kasus-kasus terbatas dan khusus. 

Ketentuan ini dibuat dengan hati-hati dengan ketentuan yang ketat dan terperinci 

untuk mencegah pelanggaran kepentingan pemilik hak secara tidak adil. 46 

 
45  Mark McLelland (Ed), The End of Cool Japan: Ethical, Legal and Cultural Challenges to 
Japanese Popular Culture, Oxford: Routledge, 2017. See: Fikri Muhammad, Aspek Hukum Layanan 
Streaming Anime Sub Indo Masih Abu-abu, CNBC Indonesia. 17 March 2019, 
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190317121120-33-61075/aspek-hukum-layanan-
streaming-anime-sub-indo-masih-abu-abu diakses pada Oktober 2019 
46  Japan Copyright Office (JCO), Copyright System in Japan, Agency for Cultural Affairs, 
Government of Japan, October 2015 Edition 

https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190317121120-33-61075/aspek-hukum-layanan-streaming-anime-sub-indo-masih-abu-abu
https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20190317121120-33-61075/aspek-hukum-layanan-streaming-anime-sub-indo-masih-abu-abu
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Berikut ini adalah contoh utama dari batasan tersebut, dan harus juga dicatat 

bahwa ketika hak penulis terbatas, hak tetangga yang relevan biasanya juga terbatas. 

Diperbolehkan untuk mereproduksi karya untuk tujuan penggunaan pribadi 

pengguna. Bahkan jika itu dilakukan secara pribadi, kasus-kasus berikut ini tidak 

diperbolehkan47 

a) Reproduksi untuk bisnis (baik mencari untung atau tidak mencari untung) 

b) Reproduksi dengan mesin reproduksi otomatis untuk penggunaan umum 

c) Reproduksi yang dilakukan dengan menghindari langkah-langkah 

perlindungan teknologi 

d) Reproduksi musik dan gambar bergerak yang telah diunduh secara ilegal 

melalui internet karena mengetahui adanya pelanggaran 

e) Reproduksi musik dan gambar bergerak yang telah diunduh secara ilegal 

melalui internet karena mengetahui adanya pelanggaran 

Selain itu, seperti yang dikemukakan dalam bab sebelumnya, diperbolehkan 

untuk mempertunjukan, 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 tersebut48 

Bersamaan dengan tren dunia ini, Jepang juga telah melihat diskusi yang 

meningkat tentang ketentuan batasan hak, terutama sejak 2007. Jepang berbagi 

 
47  Pasal 30 of Japanese Copyright Law No.35, of May 14, 2014 
48  Pasal 38 of Japanese Copyright Law No.35, of May 14, 2014 
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keprihatinan yang sama dengan negara lain. Diskusi tersebut telah mengarahkan 

pemerintah Jepang untuk mengadopsi kebijakan penetapan klausul umum tentang 

pembatasan hak, yang disebut "klausul 'penggunaan yang wajar' ala Jepang".49 

"Pengantar apa yang disebut versi Jepang penggunaan yang wajar" lalu diusulkan 

pada bulan November, 2008 oleh Komite Pemeriksaan Pakar Kekayaan Intelektual di 

Masyarakat Jaringan Digital Markas Strategi Kekayaan Intelektual Kabinet.50 

Japanese Copyright Act (JCA)51 berisi ketentuan yang menetapkan hak-hak 

penulis dan membatasi hak-hak tersebut sampai batas tertentu. Pasal. 30 hingga 49 

JCA termasuk dalam jenis ketentuan tentang batasan hak cipta ini. Ketentuan ini 

hanya membatasi hak cipta dan tidak secara langsung mempengaruhi hak moral 

penulis (JCA Art. 50). Sebaliknya, ada ketentuan khusus lainnya yang membatasi hak 

moral dalam subtansi (JCA Pasal 18 (2) - (4), Pasal 19 (2) dan (3), Pasal 20 (2)). 

Ketentuan mengenai batasan hak ini dianggap telah ditetapkan untuk 

mempromosikan penggunaan karya secara adil sambil melindungi hak-hak penulis. 

Misalnya, reproduksi untuk penggunaan pribadi (JCA Pasal 30 (1)) dan reproduksi di 

perpustakaan (JCA Pasal 31) adalah jenis reproduksi yang tidak merupakan 

 
49  Atsuhiro Ueno, Chosakukenhô ni okeru kenriseigenkitei no saikentô –Nihonban fair use no 
kanôsei– [Rethinking of the provisions on limitations of rights of the Copyright Act –Possibility of the 
Japanese-style “fair use” clause–], 560 Kopiraito [Copyright] 2 (2007) 
50  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  (Diakses: January 2019) 
51  Translations of the Japanese Copyright Act are available at <http://www.japaneselawtransla 
tion. go.jp/> and <http://www.cric.or.jp/cric_ e/clj/clj.html>. Regarding the outline written in English 
of the Japanese Copyright Act and major cases, see Tatsuhiro Ueno, Chapter 22(Japan), in Silke von 
Lewinski (ed.), COPYRIGHT THROUGHOUT THE WORLD (2008). 

http://www.law.washington.edu/Casrip/WWIP/Papers/2009/
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pelanggaran atas hak reproduksi. Ketentuan tentang batasan hak cipta mengikuti 

Pasal. 30 hanya menetapkan kasus-kasus spesifik, di mana hak cipta akan dibatasi, 

untuk tujuan pembatasan dan bukan ilustrasi. Menurut teori yang diterima secara 

konvensional, telah diterima secara luas bahwa "prinsip" adalah untuk melindungi 

hak-hak penulis dan bahwa segala pembatasan pada hak (dengan kata lain, izin untuk 

"penggunaan yang wajar") adalah merupakan pengecualian.52 Berikut ini adalah 

kutipan dari buku teks yang ditulis oleh Profesor Saitô: 

Ketika mengizinkan penggunaan yang wajar pada properti 

kebudayaan, tidak pantas untuk menilik perlindungan hak yang 

bertentangan dengan penggunaan yang wajar. Pasal. 1 dari JCA, yang 

menentukan 'Tujuan Undang-Undang ini adalah untuk mengamankan 

perlindungan hak-hak penulis, sambil memperhatikan eksploitasi adil 

produk budaya ini,' mungkin, pada awalnya terkesan bahwa 

penggunaan yang wajar suatu karya dan perlindungan hak-hak penulis, 

dll., harus diupayakan secara paralel atau bahwa dengan 

memperhatikan eksploitasi yang adil akan menjadi prasyarat untuk 

perlindungan hak-hak penulis. Namun, kesan seperti itu tidak benar. 

Undang-undang Hak Cipta terutama bertujuan untuk melindungi hak-

hak penulis, dll. Meskipun Undang-Undang mensyaratkan sehubungan 

dengan eksploitasi yang wajar, hak-hak penulis dapat dibatasi hanya 

dalam kasus-kasus luar biasa karena Undang-undang terutama 

bertujuan untuk melindungi hak-hak tersebut. Karena itu, ketika 

menafsirkan dan menerapkan ketentuan tentang batasan hak termasuk 

Pasal 30, kita harus ingat bahwa ketentuan itu merupakan 

pengecualian”53 

 

Namun, waktu telah berubah sejak berdirinya JCA. Pada saat ini, JCA telah 

sepenuhnya memantapkan kehadirannya di masyarakat. Selain itu, perkembangan 

 
52  Loc. Cit Shaheen E Lakhan, Meenakshi K Khurana. 
53  Hiroshi Saitô, GAISETSU CHOSAKU-KENHÔ [Outline of the Copyright Act], 3rd ed., p.14 et 
seq. (1994). 
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teknologi dan prevalensi teknologi digital dan teknologi jaringan telah 

memungkinkan orang-orang biasa untuk mengeksploitasi karya seperti reproduksi 

dan transmisi publik, suatu cara yang dulunya hanya dimungkinkan secara teknis bagi 

perusahaan tertentu misalnya, penyiar dan penerbit. Misalnya, siapa pun dapat dengan 

mudah membuat DVD atau mengirimkan karya ke publik melalui Internet. 

Akibatnya, tindakan yang secara teknis dimungkinkan bagi setiap orang untuk 

melakukan hal yang "secara hukum" dilarang oleh JCA. Era di mana seseorang hanya 

mengharapkan Undang-Undang Hak Cipta untuk menetapkan bagaimana melindungi 

hak-hak penulis sudah berakhir. Saat ini, Undang-Undang Hak Cipta menghadapi 

tantangan baru untuk mencegah proteksi berlebih dan dampak negatifnya.54 

Pasal. 30 JCA adalah ketentuan tentang reproduksi untuk penggunaan pribadi. 

Ayat (1) dari Pasal tersebut menyatakan bahwa “Kecuali dalam kasus-kasus yang 

tercantum di bawah, diperbolehkan bagi pengguna karya yang merupakan subjek dari 

hak cipta untuk mereproduksi karya tersebut untuk penggunaan pribadinya atau 

penggunaan keluarga atau penggunaan setara lainnya dalam ruang lingkup terbatas. 

”Walaupun paragraf ini memperbolehkan reproduksi untuk penggunaan pribadi, 

ruang lingkup“ penggunaan pribadinya atau penggunaan keluarganya atau 

penggunaan lain yang setara dalam lingkup terbatas ”(singkatnya,“ penggunaan 

 
54  Yoshiyuki Tamura, Gijutsu no henka ni taiô shita chosakuken no seigen no kanôsei ni tsuite 
[Possibility of limitation of copyrights in tune with the changing technical environment], 1255 Jurist 
128 et seq. (2003) also describes the spread of Internet use as the “third wave” and calls for a review 
of copyright limitation. 
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pribadi ”) sering menjadi subyek sengketa.55 Menurut teori dan norma yang diterima 

secara konvensional, mereproduksi sebuah karya untuk digunakan dalam organisasi 

seperti perusahaan tidak dianggap sebagai reproduksi untuk penggunaan pribadi pada 

prinsipnya terlepas dari skala reproduksi, dll. konseptor JCA berkata bahwa, 

"Legalitas tentang tindakan mereproduksi karya untuk penggunaan internal oleh 

perusahaan, dll., sering diperdebatkan. Perlu dicatat bahwa tindakan reproduksi 

semacam itu tidak termasuk dalam 'penggunaan setara lainnya dalam lingkup terbatas' 

yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta ”.56  Pada kenyataannya, ada 

keputusan pengadilan di mana pengadilan menemukan bahwa“ tindakan 

mereproduksi sebuah karya untuk penggunaan bisnis internal oleh organisasi seperti 

perusahaan ”tidak boleh dianggap sebagai reproduksi untuk penggunaan pribadi.57 

 

[INTERNATIONAL] Tidak selalu perlu meminta izin untuk menggunakan 

karya berhak cipta; sistem hak cipta yang seimbang mencakup pengecualian dan 

batasan untuk kepentingan umum. Hal ini biasanya dapat memungkinkan seorang 

audiensi untuk mengambil gambar, membuat film atau merekam pertunjukan festival 

anime untuk penggunaan pribadi, pribadi dan non-komersial. Secara umum, orang 

dapat menggunakan karya berhak cipta untuk penelitian atau studi pribadi, kritik, 

 
55  Pasal. 30 JCA 
56  Moriyuki Kato, CHOSAKUKENHÔ CHIKUJÔ KÔGI [Commentary on the Copyright Act], 5th 
revised ed., p.227 (2006). 
57  Tokyo District Court, July 22, 1977, Mutaisaishû Vol.9 No.2: 534 [Stage set design Case]. The 
court found that the defendant company’s act of reproducing a design draw-ing for internal use as an 
infringement of the right of reproduction. 
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ulasan, atau pelaporan peristiwa terkini.58 Berbagai negara telah mengembangkan 

bermacam cara pembatasan terhadap hak cipta. Di India dan Inggris, salah satu 

pembatasan dari perlindungan hak cipta dinamakan dengan “Fair Dealing Defence”. 

Sementara itu di Amerika Serikat, pembatasan tersebut dinamakan dengan “Fair Use 

Doctrine”. Fair Dealing pada dasarnya memberikan kesempatan kepada publik untuk 

menyalin suatu karya dari pemegang hak cipta dengan tujuan kritisasi, parodi ataupun 

kegunaan lainnya di bidang pendidikan tanpa harus meminta izin dari sang pemilik. 

Fair Dealing seringkali didefinisikan sebagai “keistimewaan yang dimiliki oleh 

orang lain dibandingkan dengan pemegang hak cipta untuk menggunakan benda atau 

karya yang telah memiliki hak cipta dalam lingkup tindakan yang layak tanpa harus 

adanya persetujuan sang pemilik, meskipun hak monopoli diberikan pada pemegang 

hak cipta tersebut”.59 

Indonesia dan Jepang juga mengetahui konsep di mana seseorang dapat 

menggunakan karya secara gratis, hal ini bahkan 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 

 
58  Rob H. Aft & Charles-Edouard Renault, From Script to Screen: The Importance of Copyright in 
the Distribution of Films: Creative industries - Booklet no. 6, WIPO: 2011. p.55-56 
59  Anis M, M. Ali Mansyur. Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam 
Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 24 
JANUARI 2017: 29 – 51 p.30 
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bertentangan dengan eksploitasi normal suatu karya dan secara tidak layak merugikan 

kepentingan sah penulis/ pemilik hak cipta. Sebagai contoh, banyak undang-undang 

nasional memungkinkan individu untuk mereproduksi karya khusus untuk 

penggunaan pribadi, swasta dan non-komersial.60 Namun demikian, penyalinan 

individu secara mudah dengan kualitas tinggi yang dimungkinkan dengan adanya 

teknologi digital telah menyebabkan beberapa negara memperkenalkan sistem atau 

terkadang disebut sebagai pajak salinan pribadi yang memungkinkan penyalinan 

pribadi tetapi memasukkan mekanisme pembayaran yang sesuai kepada pemilik 

untuk menghindari kerugian yang dihasilkan terhadap kepentingan ekonomi mereka. 

61 

Selain kategori khusus penggunaan bebas yang diatur dalam undang-undang 

nasional, undang-undang banyak negara mengakui konsep fair use dan fair dealings 

atau penggunaan yang wajar atau transaksi yang adil. Batasan atau pengecualian 

umum yang luas ini memungkinkan penggunaan karya tanpa izin pemilik hak, 

dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti jenis dan tujuan penggunaan, 

termasuk apakah itu untuk tujuan komersial; jenis karya yang digunakan; jumlah 

 
60  World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related Rights, 
WIPO Publication No. 909(E) ISBN978-92-805-1265-6. Available at 
www.wipo.int/freepublications/en/intproperty/909/wipo_pub_909. pd-Extracted on 5th July 2013. 
 
61  World Intellectual Property Organization, Understanding Copyright and Related Right, WIPO, 
Second ED, Switzerland:2016 p.16 
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karya yang digunakan terkait dengan keseluruhan karya; dan kemungkinan pengaruh 

penggunaan terhadap nilai potensial komersial karya.62  

Fansub, FanMerch, Fansharing, Fanart, Scanlation, Doujinshi, dan Cosplay 

erat sekali kaitannya dengan Anime Festival. Festival seringkali perlu menggunakan 

karya yang dilindungi oleh hak cipta atau objek hak terkait sebagai bagian dari 

kegiatan mereka. Saat menggunakan karya orang lain, seseorang harus terlebih 

dahulu menentukan apakah izin diperlukan. Pada prinsipnya, otorisasi dari pemilik 

hak diperlukan: 63 

a) jika materi dilindungi oleh hak cipta dan / atau hak terkait dan dengan 

demikian tidak berada dalam domain publik; 

b) jika eksploitasi yang direncanakan menyiratkan penggunaan semua 

atau sebagian dari hak yang diberikan kepada pemilik hak cipta dan / 

atau hak terkait; dan 

c) jika penggunaan yang dimaksud tidak dicakup oleh "penggunaan yang 

adil" atau "transaksi yang adil" atau dengan batasan atau pengecualian 

yang secara khusus dimasukkan dalam hukum nasional. 64 

Akan tetapi disarankan untuk selalu berhati-hati sebelum bertindak untuk 

menghindar dari kesalahan. Jika sepertinya perlu lisensi untuk hak cipta untuk 

 
62  Ibid 
63  Rob H. Aft & Charles-Edouard Renault, op.cit 
64  World Intellectual Property Organization (WIPO) (2018). Intellectual Property and Folk, Arts 
and Cultural Festivals – Practical Guide. Geneva: WIPO. 



96 
 

menghindari penggunaan materi yang dilindungi hak cipta atau bermerek dagang 

tanpa merusak konten kreatif dari karya tersebut, mungkin bijaksana untuk 

melakukannya.  

Ada situasi di mana legal untuk menggunakan materi berhak cipta tanpa 

mendapatkan izin dari pemegang hak cipta, khususnya dalam film dokumenter atau 

ketika melaporkan fakta, kejadian terkini atau ketika digunakan untuk kritik atau 

ulasan. Hal ini disebut sebagai "penggunaan yang wajar". Namun, hal seperti ini 

jarang diizinkan dalam fitur fiksi. Sebagai contoh dalam Être et avoir (2002), Nicolas 

Philibert menunjukkan grafik pendidikan di dinding ruang kelas. 65 

Pemegang hak cipta dari grafik tersebut menuntut distributor dan produsen 

atas pelanggaran hak cipta. Pengadilan Banding Paris menolak kasus itu, 

memutuskan bahwa penggunaan poster itu tidak disengaja. Mereka bukan subjek 

utama film ini, hanya muncul dalam urutan singkat dan selalu di latar belakang (SAIF 

vs Maïa Films - French Supreme Court, 12 Mei 2011). 

Pengalihan atau penyerahan hak cipta harus didapatkan secara tertulis. 

Kontrak harus eksplisit dan pemilik hak cipta harus diberi kompensasi dengan cara 

tertentu. Penting untuk mendapatkan infomasi yang mendetail tentang konfirmasi 

kompensasi, jika ada, telah dilakukan dengan semestinya, apakah cek dibatalkan, 

konfirmasi transfer bank atau tanda tangan untuk pembayaran tunai. 

 
65  R. Muruga Perumal (2006). Copy Right Infringements in Cyberspace: The Need to Nurture 
International Legal Principles, International Journal of the Computer, the Internet and Management 
Vol. 14.No.3 (September-December, Pp 8-31. 
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Seperti dibahas sebelumnya, karya-karya dalam domain publik mencakup 

karya-karya yang tidak lagi dilindungi oleh hak cipta. Karena perubahan dalam istilah 

hak cipta selama bertahun-tahun dan perbedaan antara hukum di masing-masing 

negara, menentukan apa yang ada dalam domain publik dapat menjadi rumit. Film 

dalam domain publik di Amerika Serikat mungkin tidak ada dalam domain publik di 

Prancis dan sebaliknya. 66 

Namun, agar karya tersebut diperlakukan dalam lingkup / ruang lingkup 

doktrin penggunaan yang wajar, pengguna karya tersebut harus mengakui sumber dan 

pemilik karya tersebut selama tulisan akademisnya. Juga dengan arti dari penggunaan 

karya, itu tidak berarti penggunaan keseluruhan karya. Sekalipun orang tersebut 

mengakui sumber dan pemilik karya, tetapi telah menyalin sejumlah besar karya 

tersebut, itu tidak akan sama dengan penggunaan wajar sebagai jumlah karya yang 

digunakan atau disalin oleh orang lain selain dari pemilik asli sastra. atau karya 

artistik menjadi perhatian utama. Selain itu, orang tidak boleh hanya menyalin karya 

orang lain tanpa memparafrasekan dan menggunakan kata-kata lain yang memiliki 

arti yang sama pada karya yang sama. 

Namun, untuk saat ini, jumlah karya turunan terus bertambah, dan kemudahan 

publikasi memperbesar dampak dari kreasi semacam itu. Distribusi yang luas dari 

karya yang dilanggar menimbulkan lebih banyak ancaman terhadap keuntungan 

pemilik hak cipta asli lebih dari sekadar membagikan karya kepada beberapa teman 

 
66  Ibid 
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seperti membagikan lagu, film atau novel. Ini mungkin juga tampak lebih sebagai 

penghinaan terhadap "hak moral" penulis, karena inovasi derivatif yang diterbitkan 

secara luas berpotensi melemahkan kontrol kreatif penulis atas produk imajinasi 

mereka.67 

Misalnya J.K. Rowling yang telah menyetujui fanfiksi Harry Potter selama 

fanfiksi tersebut bersifat nonkomersial dan ramah anak serta tidak menyalah artikan 

dirinya, mencerminkan perhatian bahwa dia memiliki hak untuk menentukan konten 

ekspresinya sendiri. 68 

Apa yang dianggap pengadilan bersifat komersial untuk keperluan 

penyelidikan penggunaan yang wajar atau  fair use didasarkan sampai batas tertentu 

pada suatu faktor hukum. Faktor pertama yang membedakan antara tujuan 

"komersial" dan "nonprofit, edukasional", sementara yang keempat berfokus pada 

kemungkinan kerugian pada nilai karya berhak cipta. Bertentangan dengan 

pemahaman sederhana tentang "komersial," dengan niat semata-mata untuk 

menghasilkan uang bukanlah fokus dari pemeriksaan fair use atau penggunaan yang 

wajar. Dalam menerapkan faktor-faktor tersebut, pengadilan sering kali tampaknya 

mengadopsi prinsip-prinsip umum keadilan ketimbang analisis formula yang dapat 

diprediksi tentang perbedaan komersial / nonkomersial. Pengadilan telah 

 
67  Jenevieve Maerker, Harvard Law School Student ’07, Creative or Derivative: Old Techniques, 
New Technologies. See: Harvard Journal of Law, et all, Signal or Noise 2k5: Creative Revolution? , 
2005, Berkman Center for Internet & Society p.23-24 
68  See BBC News, Rowling Backs Potter Fan Fiction, May 27, 2004, at 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/ entertainment/arts/3753001.stm 
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membedakan antara mereka yang mencari untung dari penggunaan karya berhak cipta 

secara langsung dan mereka yang menggunakan karya sebagai bagian dari usaha yang 

lebih luas untuk menghasilkan uang, sementara tidak merugikan pasar untuk karya 

tersebut. 69 

Misalnya seorang pembuat film yang membuat biografi Elvis Presley 

bertanggung jawab atas pelanggaran ketika film dokumenternya sebagian besar terdiri 

dari klip dan cuplikan dari konser Elvis dan penampilan TV yang digunakan tanpa 

izin. 70  Dalam kasus lain, film dokumenter tentang pelopor film-B Peter Graves, 

menggunakan beberapa klip dari film, poster, dan gambarnya yang tidak melanggar, 

71  karena mengandung banyak konten baru, asli dan menggunakan bagian yang 

relatif kecil dari karya berhak cipta ( sekitar tiga puluh hingga enam puluh detik dari 

film satu jam atau lebih). Selain melayani kepentingan publik dalam pengetahuan 

yang lebih besar, pengadilan mencatat bahwa film dokumenter ini dapat menciptakan 

lebih banyak minat pada karya Graves, meningkatkan lebih banyak pendapatan di 

masa depan. Meskipun penggunaan ini bersifat komersial dan memiliki 

untung/berprofit (seperti film dokumenter Elvis), hakim berpendapat bahwa film ini 

 
69  David Russcol, Harvard Law School Student ’07, For Money or for Art: Does It Matter? See: 
Harvard Journal of Law, et all, Signal or Noise 2k5: Creative Revolution? , 2005, Berkman Center for 
Internet & Society 
70  Elvis Presley Enters. v. Passport Video, 349 F.3d 622 (9th Cir. 2003). 
71  Hofheinz v. AMC Prods. Inc., 147 F. Supp. 2d 127 (E.D.N.Y. 2001). 
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setidaknya merupakan fair use atau penggunaan yang wajar, dan tidak menghentikan 

AMC Theatres untuk menampilkannya.72 

Penggunaan yang wajar terus menjadi pertahanan terbaik dalam pertempuran 

pelanggaran hak-IP sejak pertama kali berhasil digunakan di Foison v. Marsh di 

Mahkamah Agung pada tahun 1841. Tetapi seorang pendidik/edukator seharusnya 

tidak pernah melihat doktrin penggunaan yang wajar sebagai celah, karena itu bukan 

niatnya. Justru penggunaan yang wajar boleh dianggap sebagai keuntungan yang 

diberikan oleh hukum untuk menggunakan materi ber-hak cipta dengan cara yang 

seharusnya dianggap pelanggaran, asalkan digunakan hanya dalam hubungannya 

dengan tujuan pendidikan yang jelas. Tujuan dan kebutuhan untuk menggunakan 

materi perlu diidentifikasi dan diuraikan dalam kurikulum agar penggunaannya adil.73 

Doktrin penggunaan yang wajar memungkinkan penggunaan karya tanpa izin 

pemilik hak dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sifat dan tujuan 

penggunaan, termasuk apakah itu untuk tujuan komersial; sifat dari karya yang 

digunakan; jumlah karya yang digunakan terkait dengan karya secara keseluruhan; 

dan kemungkinan pengaruh penggunaan terhadap nilai komersial potensial dari karya 

tersebut. 

Prinsip penggunaan yang wajar memungkinkan masyarakat untuk 

memanfaatkan “penggunaan yang wajar” dari karya berhak cipta bahkan selama 

 
72  Jenevieve Maerker, Op.Cit p.28 
73  Lakhan SE, Khurana MK, Intellectual property, copyright, and fair use in education, Academic 
Leadership: 2008. See: http://www.academicleadership.org/emprical_research/289.shtml 
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periode ketika pembuat karya menikmati hak eksklusif. Berapa jumlah untuk 

penggunaan yang wajar sering menjadi subyek perdebatan dan mungkin berbeda di 

antara negara-negara, meskipun penggunaan tertentu termasuk mengutip dalam karya 

akademik umumnya dianggap sebagai penggunaan yang wajar. Kepentingan publik 

untuk mengakses informasi seringkali dijamin melalui batasan-batasan yang 

dikenakan pada hak eksklusif pemegang hak cipta. 74 

 

4. Fair Use di Indonesia – Adakah Kriteria Batasannya? 

Di Indonesia belum adanya Undang-Undang yang secara khusus mengatur 

tentang pembatasan-pembatasan karya cipta.75 Sebenarnya, Penerapan prinsip Fair 

use ini harus didukung oleh pelaksanaan dari pasal 40 UUHC tersebut. Apabila 

ketentuan dari pasal 40 ini tidak berjalan dalam peraturan-peraturan dibawahnya, 

maka apa yang diharapkan dari pasal 40 ini dalam pelaksanaan prinsip Fair Use 

tidak akan tercapai. Apa yang diharapkan dari pasal 44-51 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 wajar.76 

Karena Undang-Undang hak cipta itu sendiri belum memiliki peraturan yang 

jelas/masih kabur mengenai prinsip Fair Use.  Aspek kerugian dalam pelanggaran 

 
74  Ibid 
75  Retno Sari et all, Op.cit 
76  Ibid 
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hak cipta yang menjadi dasar dari teori liberal-individualistik didasarkan pada teori 

hukum alam dan risk theory.77 

Didalam pasal 44 di jelaskan bahwa penggunaan, pengambilan, 

Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu Ciptaan dan atau produk Hak Terkait 

secara seluruh atau 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 

pemberian fasilitas akses atas suatu Ciptaan untuk penyandang tuna netra, 

penyandang kerusakan penglihatan atau 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 seperti yang di jelaskan dalam bab sebelumnya. 78 

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi 

informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial dan/atau menguntungkan 

 
77  Ari Wibowo,”Justifikasi Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi Pelanggaran Hak 
Cipta, serta Perumusan Kualifikasi Yuridis dan Jenis Deliknya”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum No. 1 
Vol. 22 Januari 2015, hlm. 73. 
78  Pasal 44 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas 

pembuatan dan penyebarluasan tersebut. 79 

Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan 

Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak satu salinan dan dapat dilakukan tanpa 

izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Akan tetapi karya seperti karya arsitektur 

dalam bentuk bangunan atau konstruksi lain, seluruh atau bagian yang substansial 

dari suatu buku atau notasi musik, database dalam bentuk digital, program 

komputer, dan penggandaan untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya 

bertentangan dengan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak 

Cipta tidak mencangkup hal yang dapat di gandakan tanpa izin pencipta atau 

pemegang hak cipta. 80 

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. 81 

Dalam ruang lingkup undang-undang hak cipta, titik penggunaan yang wajar 

tidak hanya didasarkan pada tujuan yang untuk komersial 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 

 
79  Pasal 43 (d) UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
80  Pasal 46 UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
81  Penjelasan Pasal 44 paragraf (1) huruf a UU no 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta 
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tindakan tersebut merusak kepentingan ekonomi yang masuk akal dari pemegang 

hak cipta; maka itu dapat dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta. 82 

Dengan perkembangan masyarakat jaringan digital, cara untuk menggunakan 

karya berhak cipta telah berubah dengan cepat. Ketika jenis-jenis penggunaan baru 

telah muncul, hal tersebut telah menimbulkan masalah hukum tentang bagaimana 

kita harus mencapai keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kepentingan 

publik untuk penggunaan fair use ataupun gratis. 83 

Untuk menemukan keseimbangan, mungkin ada dua pendekatan; “Jenis Hak 

ciptanya dan pengecualian apa yang dibutuhkan?” Dan “Apa yang adil untuk 

membatasi hak cipta”. Di Jepang dan Korea, pengecualian hak cipta disebutkan 

dalam undang-undang hak cipta seperti menyalin untuk penggunaan pribadi, tujuan 

pendidikan, menyalin untuk orang cacat dan sebagainya. 

Karya tidak dapat digunakan dalam seluruh bentuknya; hanya bagian terbatas 

dan jumlah terbatas salinan atau penggunaan dapat dibuat. Efek dari tidak        

mendefinisikan penggunaan yang wajar membiarkannya terbuka untuk 

diperdebatkan dan memungkinkan aturan diterapkan berdasarkan kasus per kasus. 

Meskipun ini memungkinkan subjektivitas yang lebih besar, hal ini membuka 

 
82  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 (Diakses: 
February 2019) 
83  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, 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 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6954/pembajakan-lagu
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bidang ke litigasi. Semua pelanggaran harus ditentukan dengan tunduk pada 

putusan pengadilan dalam tindakan hukum.84 Berdasarkan pada premis bahwa 

"perlindungan" penulis (author)/pencipta karya lebih penting daripada "penggunaan 

yang wajar" dari karya, ketentuan tentang pembatasan hak secara alami akan 

dianggap sebagai pengecualian. Akibatnya, ketentuan pengecualian tersebut 

haruslah membutuhkan interpretasi yang ketat. 

Namun tampaknya 'pembatasan melalui putusan pengadilan' dianggap lebih 

baik untuk menjaga keseimbangan daripada 'pengecualian melalui undang-undang', 

karena setidaknya kami berasumsi bahwa tidak ada 'bias minoritas' di pengadilan. 

Itulah sebabnya beberapa sarjana telah mengusulkan bahwa ketentuan umum untuk 

pembatasan hak cipta seperti klausul "penggunaan yang wajar" dari Undang-

Undang Hak Cipta Amerika harus diperkenalkan, dan pengadilan harus menilai 

apakah penggunaan terdakwa tersebut merupakan pelanggaran atau tidak pada 

suatu kasus- berdasarkan kasus dengan ketentuan ini. 

 

B. Penyelesaian Masalah 

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 

 
84  Loc.Cit Shaheen E Lakhan, Meenakshi K Khurana 



106 
 

penggunaan gratis terutama di era internet hal-hal dan kecerdasan buatan. Oleh 

karena itu, tidak hanya karena hukum penggunaan yang tidak jelas, tetapi juga dalam 

rangka pengembangan Intelegensi dan teknologi Buatan, Indonesia juga harus 

mempertimbangkan perkembangan hukumnya. 

Teknologi juga telah meningkatkan kemampuan memantau seorang pemilik 

hak cipta yang tidak menyukai karya turunan miliknya serta mencegah pelanggaran 

penggunaan hak cipta. Ketika para pembuat kreasi turunan mendistribusikannya 

secara daring/online, karya-karya tersebut menjadi lebih terlihat tidak hanya bagi 

khalayak yang mengonsumsi tetapi juga kepada pemilik hak cipta asli, yang 

kemudian dapat berupaya untuk menghentikan penggunaan turunan. Meskipun 

penegakan hukum secara tradisional melibatkan tindakan hukum, metode teknologi 

baru yang secara kolektif dikenal sebagai Digital Rights Management (DRM) 

memungkinkan pemilik hak cipta untuk mempublikasikan karya mereka dalam 

format yang menghambat penyalinan secara digital. Hal ini mencegah calon seniman 

membuat duplikasi, perubahan, atau penambahan, tidak peduli kreativitas tersebut 

memberikan manfaat atau mudharat bagi masyarakat, bahkan jika perubahan tersebut 

akan tercover oleh fair use. Tidak seperti hakim manusia, kontrol teknologi sering 

kali tidak dapat membedakan antara "fair use" dan "pelanggaran," yang 

mengakibatkan “penguncian total” yang mencegah hampir semua penggunaan kreatif. 

Paradoksnya, kontrol semacam itu juga dapat membahayakan pemilik hak cipta, 

karena karya turunan ini sering kali meningkatkan minat dan pasar akan sumber asli. 
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Namun, pemilik hak cipta telah jelas memenangkan hak untuk melakukan kontrol 

tersebut melalui undang-undang seperti Digital Millennium Copyright Act (DMCA), 

menunjukkan setiap niat untuk memanfaatkannya, tidak peduli dampak buruknya 

pada penggunaan yang tidak melanggar. Dengan demikian, inovasi teknologi 

sebenarnya dapat merusak, bukan membantu, insentif untuk menciptakan, 

bertentangan dengan tujuan perlindungan hak cipta. 85 

DMCA biasa kita temukan pada situs-situs download yang di blokir atau 

YouTube. Berbicara tentang suatu system, isi sistem kekayaan intelektual bervariasi 

dari satu negara ke negara tergantung pada industri dan budaya masing-masing 

negara. Namun, dengan tren terkini menuju globalisasi ekonomi dan teknologi seperti 

Internet, perbedaan dalam sistem di antara negara-negara tersebut sering 

menyebabkan gesekan perdagangan atau perselisihan internasional. Hal ini 

mendorong berbagai negara di dunia untuk membuat pendekatan positif untuk 

menyelaraskan sistem kekayaan intelektual mereka (harmonisasi internasional tingkat 

perlindungan kekayaan intelektual).86 

Kembali ke hukum internasional yang melindunginya, Perjanjian TRIPS 

dikatakan sebagai perjanjian internasional pertama yang dengan jelas menempatkan 

prioritas tinggi pada kekayaan intelektual dalam perdagangan di mana penandatangan 

adalah hampir semua negara di dunia, termasuk negara-negara berkembang. 

 
85  Jenevieve Maerker, Loc.Cit p.23-24 
86  Kumagai, Kenichi. Introduction to Intellectual Property Rights. Japan Patent Office. Asia-
Pacific Industrial Property Center, JIII: 2006 
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Perjanjian TRIPS dianggap sebagai perjanjian revolusionis karena dua alasan berikut: 

pertama, ia menetapkan perlindungan tingkat tinggi dari berbagai kekayaan 

intelektual secara keseluruhan, termasuk hak properti industri dan hak cipta; dan yang 

kedua, ini untuk pertama kalinya memasukkan aturan tentang penegakan hak dan 

penyelesaian sengketa, yang tidak dicakup oleh perjanjian internasional sebelumnya 

yang menyangkut kekayaan intelektual.87  

Namun, masih ada beberapa masalah yang tidak tercakup dalam Perjanjian 

TRIPS. Pertama, gagal dalam menyelaraskan sistem kekayaan intelektual negara-

negara maju. Sebagai contoh, dengan mengambil sistem paten, sistem "pertama yang 

mengajukan/ First to file" Jepang dan negara-negara Eropa dan sistem "pertama yang 

menemukan/ First to invent" Amerika Serikat belum diselaraskan. Suatu perjanjian 

telah dibuat untuk studi lebih lanjut tentang hal-hal tertentu dari Perjanjian TRIPS, 

dan realisasi harmonisasi lebih lanjut di antara sistem kekayaan intelektual dari 

berbagai negara adalah tugas yang sangat tertunda. Diharapkan bahwa langkah-

langkah positif akan diambil menuju harmonisasi sistem-sistem itu tidak hanya 

melibatkan WTO, tetapi juga semua yang berpusat di sekitar WIPO.88 

Masalah kedua adalah peningkatan sistem dan penegakan hukum menuju 

implementasi ketentuan-ketentuan Perjanjian TRIPS di setiap negara anggota, 

khususnya negara-negara berkembang. Mengingat tingginya tingkat perlindungan 

yang diperlukan oleh Perjanjian TRIPS, negara-negara berkembang diizinkan untuk 

 
87  Ibid 
88  Ibid 
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masa tenggang tertentu sebelum pelaksanaan ketentuan-ketentuan Perjanjian 

(biasanya 5 tahun). Namun, setelah masa tenggang seperti itu, kerja sama negara-

negara maju dengan negara-negara berkembang sangat diperlukan dalam upaya 

mereka untuk membangun sistem hukum dan prosedur penegakan praktis. 

Diharapkan bahwa harmonisasi internasional akan dibentuk tidak hanya berkaitan 

dengan hak properti industri dan hak cipta, tetapi juga untuk hak kekayaan intelektual 

baru dan undang-undang yang mengatur tindakan.89 

Sejauh ini, organisasi yang telah memainkan peran utama adalah Organisasi 

Kekayaan Intelektual Dunia (WIPO). Namun, karena jumlah besar negara anggota 

(terutama negara berkembang seperti Indonesia), negara maju dan berkembang belum 

mengimbangi satu sama lain. Sebagai akibatnya, perjanjian-perjanjian tertentu di 

antara negara-negara maju disimpulkan untuk meningkatkan tingkat perlindungan.90 

Konvensi yang menetapkan perlindungan di tingkat terendah cenderung 

diterapkan setiap kali terjadi perselisihan antara negara maju dan negara berkembang, 

membawa negara maju ke posisi yang sangat tidak menguntungkan. Juga, di bawah 

perjanjian yang dikelola oleh WIPO, karena tidak ada ketentuan yang disediakan 

mengenai penegakan hak kekayaan intelektual, penegakan hak kekayaan intelektual 

belum cukup efektif. Selain itu, karena WIPO belum memiliki organisasi sendiri 

untuk menangani perselisihan, sanksi terhadap pelanggaran perjanjian, dll. Belum 

cukup efektif. Bahkan jika di suatu negara standar perlindungan yang tepat telah 

 
89  Ibid 
90  Ibid 
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ditetapkan untuk kekayaan intelektual oleh hukum nasional, masalah tidak dapat 

diselesaikan kecuali prosedur penegakannya disediakan secara aman.91 

Selain masalah antara negara maju dan berkembang, rezim hukum hak cipta 

mendapat tantangan baru setelah adanya Teknologi Internet. Saat ini beberapa 

masalah yang muncul terkait dengan perlindungan terhadap objek hak cipta yang ada 

dalam aktivitas siber.92  Masalah hak cipta yang ditemukan di Internet saat ini terkait 

dengan sirkulasi lagu, musik, film yang sering mengambil hak ekonomi seseorang 

yang menggunakan tautan dan hyperlink. Masalah keberadaan substansi hak cipta 

sering diberikan ukuran yang berbeda di masing-masing negara meskipun ada norma 

yang standar yang ditetapkan oleh perjanjian TRIP dan WTO.93 Indonesia, negara 

berkembang, dinobatkan sebagai negara dengan tingkat kejahatan tertinggi dalam 

kasus transaksi melalui Internet berdasarkan persentase jumlah transaksi dan 

pelanggaran hukum, itu menunjukkan setidaknya dua hal. Pertama bahwa teknologi 

informasi adalah pedang bermata dua, selain memberikan manfaat, itu juga bisa 

sebagai instrumen potensial tindakan yang melanggar hukum, dan yang kedua, itu 

menunjukkan bagaimana perlunya tindakan segera untuk meningkatkan sektor hukum 

di bidang ini, termasuk membuat hukum positif terkait aktivitas siber.94 Meskipun 

aktivitas dunia maya adalah aktivitas virtual, ia dapat dikategorikan sebagai tindakan 

hukum dan tindakan itu nyata. Secara yuridis , ruang cyber bukan tempat lain untuk 

 
91  Ibid 
92  Undang-Undang Indonesia No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik  
93  Pasal 9-14 WTO TRIP tentang hak cipta dan hak terkait. 
94   Prof.Dr. H. Ahmad M. Ramli, SH., MH. Cyber Law & HAKI - Dalam Sistem Hukum Indonesia . 
PT Refika Aditama, Bandung: Oktober 2004. 
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mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional untuk 

dijadikan objek dan tindakan, karena jika cara ini diambil, akan terlalu banyak 

kesulitan dan hal-hal yang cenderung tidak dihukum. Aktivitas dunia maya adalah 

aktivitas virtual yang memiliki dampak sangat nyata meskipun buktinya adalah alat 

elektronik semata. Dengan demikian para pelaku harus memenuhi syarat serta orang-

orang yang telah melakukan tindakan melawan hukum secara faktual.95  

Dengan perkembangan revolusi industri 4.0 membuat batas antar negara 

mudah sekali ditembus hanya dengan internet dan perkembangan masyarakat jaringan 

digital yang menyebabkan aktifitas budaya pop pecinta Anime seperti Fansub, 

FanMerch, Fansharing, Fanart, Scanlation, Doujinshi, dan Cosplay  tidak bisa 

mengandalkan pembatasan melalui putusan pengadilan saja, karena efek dari tidak 

mendefinisikan penggunaan yang wajar membiarkannya terbuka untuk diperdebatkan 

dan memungkinkan aturan diterapkan berdasarkan kasus per kasus. 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, 

karena tidak tertutup untuk mengatur anime saja, pembatasan kriteria fair use dapat 

berguna bagi hampir seluruh kasus hak cipta di zaman globalisasi 4.0 seperti 

sekarang. Jika kita mau belajar dari hukum AS, tentang pembatasan penggunaan yang 

 
95  Ibid halaman 3 
Nemire, R.E. 2007. Intellectual property development and use for distance education courses: A 
review of law, organizations and resources for faculty. College Teaching. January 2007. 
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wajar sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Hak Cipta Amerika Serikat, 

diatur sebagai berikut: 96 

Terlepas dari ketentuan pasal 106 dan 106A, penggunaan wajar atas karya 

berhak cipta, termasuk penggunaan tersebut dengan reproduksi dalam salinan atau 

rekaman telepon atau dengan cara lain yang ditentukan oleh bagian itu, untuk tujuan 

seperti kritik, komentar, pelaporan berita, pengajaran (termasuk beberapa salinan 

untuk penggunaan ruang kelas), beasiswa, atau penelitian, bukan merupakan 

pelanggaran hak cipta. Dalam menentukan apakah penggunaan karya dalam kasus 

tertentu adalah penggunaan wajar, faktor-faktor yang harus dipertimbangkan 

meliputi: 

(1) tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut 

bersifat nirlaba komersial atau untuk tujuan pendidikan; 

(2) sifat dari karya berhak cipta; 

(3) jumlah dan substansi dari porsi yang digunakan sehubungan dengan karya 

berhak cipta secara keseluruhan; dan 

(4) pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari karya berhak 

cipta. 

Jika penemuan tersebut ditemukan dengan semua faktor di atas maka karya 

tidak dianggap sebagai karya yang belum diterbitkan. 97 

 
96  US Copyright Law of Fair Use, can be found on: 
https://www.law.cornell.edu/uscode/text/17/107 
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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. 

 

 

 
97  (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 


