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BAB IV 

KESIMPULAN 

 

Dengan perkembangan globalisasi masyarakat jaringan digital di era revolusi 

industri 4.0 tanpa batas seperti saat ini, konsumsi televisi dan film meningkat melalui 

teknologi besar yang ada seperti internet. Genre Anime telah menjadi sangat populer 

bagi konsumen dari televisi dan film, rasa suka konsumen kepada Anime diekspor 

dalam bentuk refleksi budaya lain pada penggemarnya untuk mendukung obsesi atau 

hobi mereka berdampingan dengan perubahan cara untuk menggunakan karya berhak 

cipta telah berubah dengan cepat yang menyebabkan jumlah karya turunan terus 

bertambah, aktivitas budaya pop pecinta Anime seperti Fanfiction, Fandubbing, 

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

bertambah yang menyebabkan kemudahan publikasi memperbesar dampak dari 

kreasi semacam itu. Distribusi yang luas dari karya yang dilanggar menimbulkan 

lebih banyak ancaman terhadap keuntungan pemilik hak cipta.  

Akan tetapi, tidak selalu perlu meminta izin untuk menggunakan karya berhak 

cipta; sistem hak cipta yang seimbang mencakup pengecualian dan batasan untuk 

kepentingan umum. Berbagai negara telah mengembangkan bermacam cara 

pembatasan terhadap hak cipta dikenal dengan Fair Dealing Defence atau Fair Use 

Doctrine dimana Berne convention menyatakan bahwa negara-negara anggota dapat 

menyediakan reproduksi gratis dalam kasus-kasus khusus tertentu di mana tindakan 
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tersebut tidak bertentangan dengan eksploitasi normal suatu karya dan secara tidak 

layak merugikan kepentingan sah penulis. Sama halnya dengan Indonesia yang 

menjabarkan Fair Use atau Kepentingan yang Wajar dari Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta adalah kepentingan yang didasarkan pada keseimbangan dalam menikmati 

manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan. Full stop.  

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 

sebagai ketentuan pengecualian tersebut haruslah membutuhkan interpretasi yang 

ketat agar pembatasan tidak bergantung pada putusan pengadilan dan efek dari tidak 

mendefinisikan penggunaan yang wajar membiarkannya terbuka untuk diperdebatkan 

dan memungkinkan aturan diterapkan berdasarkan kasus per kasus. Maka dari itu 

belajar dari negara lain seperti AS yang memiliki parameter jelas, kriteria jelas 

mengenai fair use ini, maka Indonesia dapat mengadopsi hukumnya dimana faktor-

faktor yang harus dipertimbangkan pada konsep “Penggunaan yang wajar” meliputi 

tujuan dan karakter penggunaan, termasuk apakah penggunaan tersebut bersifat 

nirlaba komersial atau untuk tujuan pendidikan; sifat dari karya berhak cipta; jumlah 

dan substansi dari porsi yang digunakan sehubungan dengan karya berhak cipta 

secara keseluruhan; dan pengaruh penggunaan terhadap pasar potensial atau nilai dari 

karya berhak cipta. 

 


