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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia telah meratifikasi Benre Convention for the Protection of 

Artistic and Literary Works tahun 1886 (Konvensi Bern tentang Perlindungan 

Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 

dan World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty (Perjanjian 

Hak Cipta WIPO), selanjutnya disebut WTC, melalui Keputusan Presiden 

Nomor 19 Tahun 1997.1  Dalam kovensi Benre tersebut mengatur tentang Hak 

Cipta , yang objek perlindungannya meliputi karya-karya sastra, ilmiah, dan 

kesenian dalam cara atau bentuk pengutaraan apapun. Konvensi Benre 1886, 

pada garis besarnya memuat tiga prinsip dasar berupa sekumpulan ketentuan 

yang mengatur standar minimum perlindungan hukum (Minimum standard of 

protection) yang diberikan kepada pencipta dan juga memuat sekumpulan 

ketentuan yang berlaku khusus bagi negara-negara berkembang.2 Kemudian 

Indonesia meratifikasi perjanjian WIPO, yang merupakan organisasi dibawah 

Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang dikhususkan menangani  bidang Hak 

Kekayaan Intelektual (HAKI). Pada dasarnya WIPO didirikan untuk 

melindungi hak cipta dan kebudayaan yang dimiliki oleh negara-negara 

anggota  PBB.  

                                                           
1Budi Agus Riswandi, Masalah-masalah HAKI Kontemporer, GITANAGARI, 

Yogyakarta, 2006. Hlm. 35. 

 2 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta. Cetakan pertama, PT ALUMNI, Bandung, 2003. 

Hlm 61. 
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Dari adanya ratifikasi terhadap perjanjian internasional tersebut, 

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang No. 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. Dalam perkembangannya, Pemerintah telah melakukan 

beberapa kali perubahan terdahapnya, yaitu Undang-undnag No 6 Tahun 

1882, Undang-undang No. 12 Tahun 1997 Tentang Perubahan atas Undang-

undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian diubah 

dengan Undang-undang No. 7 Tahun 1987 , lalu Undang-undang No. 19 

Tahun  2002 dan yang terakhir Undang-undang No. 28 Tahun 2014. Dalam 

Undang-undang tersebut memberikan pengertian bahwa yang dimaksud hak 

cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan 

prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa 

mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.3 Sementara itu hak eksklusif merupakan hak yang diberikan oleh negara 

kepada pencipta karya untuk diambil manfaatnya, hak eksklusif tersebut berupa hak 

moral dan hak ekonomi. Hak Moral adalah hak yang melekat secara abadi pada 

diri pencipta, karena hak moral ini sudah melekat sejak sebuah ciptaan  

berwujud, dapat dinikmati dan tidak memiliki kesamaan dengan yang lainnya 

atau plagiarisme, serta memiliki orisinalitas yakni karya tersebut benar-benar 

hasil penemuannya bukan milik orang lain. 

Kemudian dalam hak eksklusif  terdapat juga hak ekonomi, yaitu hak yang 

diberikan kepada pemilik karya untuk mendapatkan  manfaat ekonomi dari 

hasil karyanya. Hak ekonomi ini dapat dinikmati dari hasil karyanya yang 

                                                           
3 Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta 
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diperbanyak dengan cara apapun setelah pencipta memberikan izin kepada 

pihak lain untuk memperbanyak karyanya. Dari hak ekonomi ini pencipta 

akan mendapatkan manfaat maupun royalty dari karya ciptaannya tersebut.  

 Di dalam Pasal 40 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 menjelaskan 

bahwa ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra, yang terdiri dari : 

1. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil 

karya tulis lainnya; 

2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; 

3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

5. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; 

6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, 

kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

7. Karya seni terapan; 

8. Karya arsitektur; 

9. Peta; 

10. Karya seni batik atau seni motif lain 

11. Karya fotografi; 

12. Potret; 

13. Karya sinematografi; 
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14. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional; 

15. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan 

Program Komputer maupun media lainnya; 

16. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

17. Permaianan video; dan 

18. Program Komputer. 

Di dalam ciptaan yang dilindungi terdapat bidang seni dan sastra, yang di 

dalamnya terdapat koreografi. Koreografi termasuk dalam golongan seni 

pertunjukan yang harus dilindungi karena menyangkut tentang karya seni 

yang dibuat oleh sesorang yang telah berwujud. Koreografi menurut 

Soedarsono, merupakan proses dalam menciptakan sebuah komposisi tari 

dengan syarat-syarat pokok seperti adanya kesatuan, variasi, transisi, 

pengulangan, rangkaian, klimaks dan proporsi yang disatukan dengan aspek-

aspek tari yaitu gerak, ruang dan waktu. Dari pengertian tersebut dapat 

diketahui bahwa dalam pembuatan koreografi tidak hanya sekedar mengenai 

tari dan menarikan, tetapi juga perlunya melibatkan bidang seni lain untuk 

penyempurnaan ide dan gagasan dalam penciptakan koreografi. Di dalam 

Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta  tidak diatur secara 

khusus terkait koreografi, hanya diatur secara umum  dalam Pasal 40, yaitu 

sebagai suatu karya yang harus dilindungi. 
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Berbicara terkait koreografi, Institut Seni Indonesia merupakan salah satu 

institusi pendidikan yang aktif dalam pembuatan koreografi. Institut Seni 

Indonesia atau yang singkat ISI merupakan lembaga pendidikan tinggi seni 

yang berstatus perguruan tinggi negeri dibawah naungan Kementerian Riset, 

Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Institut Seni Indonesia 

sendiri ada diberbagai daerah termasuk di Yogyakarta. Di Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta memiliki berbagai macam jurusan seni termasuk  

fakultas seni pertunjukan, yang  di dalamnya terdapat  jurusan seni tari. Bagi 

mahasiswa jurusan seni tari diwajibkan membuat koreografi sebagai Tugas 

ujian maupun Tugas Akhir.  

Pembuatan koreografi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta dapat 

dibedakan menjadi beberapa ciptaan yaitu koreografi yang diciptakan oleh 

Dosen, koreografi yang diciptakan oleh Dosen bersama Mahasiswa dan 

koreografi yang diciptakan  oleh Mahasiswa sendiri. Adapun penjelasannya 

sebagai berikut, 

Pertama, Koreografi yang diciptaan oleh  Dosen. Koreografi ciptaan 

Dosen merupakan sebuah karya tari  dalam bentuk koreografi yang isi maupun 

latar belakang penciptaannya berasal dari  ide dan gagasan dosen. Gagasan 

dan ide tersebut merupakan penemuan baru dari para Dosen atau suatu turunan 

dari sebuah tarian klasik yang digarap kembali atau adanya inovasi. Dosen di 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta merupakan  Dosen yang berstatus sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS). Mayoritas para dosen sudah menempuh 

pendidikan strata 2 (Dua ). Dari penciptaan koreografi tersebut , 
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membutuhkan banyak elemen untuk penyempurnaan karya Koreografinya, 

diantaranya ada musik, kostum,tata rias dan penari, sebagai penyempurna 

koreografi tersebut. 

Kedua, Koreografi Ciptaan Dosen bersama mahasiswa. Penciptaan 

koreografi oleh dosen bersama mahasiswa yaitu penciptaan karya tari dalam 

bentuk koreografi yang isi dan latar belakangnya berasal dari ide dan 

gagasannya dosen yang bekerjasama dengan mahasiswa. Kerjasama tersebut 

mulai dari pemilihan gerak, filosofi, kostum, iringan/musik, tata rias dan 

penari. Kerjasama yang dimaksud adalah dalam bentuk kepanitiaan yang 

memiliki tujuan dalam pembentukan karya. Di mana kepanitiaan tersebut 

diketuai oleh Dosen yang memiliki gagasan atau ide, sedangkan Mahasiswa 

menduduki bidang-bidang dalam kepanitiaan sebagai pelaksana dari gagasan 

dan ide Dosen tersebut. 

Ketiga, Koreografi Ciptaan Mahasiswa. Koreografi yang diciptakan oleh 

Mahasiswa merupakan penciptaan karya tari dalam bentuk koreografi yang 

berasal dari ide-ide atau gagasan-gagasan mahasiswa jurusan seni tari. Hal 

tersebut didapat  melalui penemuan gagasan atau ide baru, obervasi langsung 

atau melalui turunan dari tarian klasik, serta mengangkat suatu cerita ataupun 

kisah hidup disekitar mereka. Koreografi tersebut dibuat untuk dipresentasikan 

sebagai Tugas Akhir dan Tugas Ujian. Koreografi ini nantinya akan diakui 

sebagai  karya mahasiswa yang menciptakannya.  

Dari ketiga macam penciptaan koreografi tersebut pada dasarnya terdapat 

hak cipta yang melekat bagi para penciptanya. Maka hak eksklusif berupa hak 
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moral dan ekonomi pun melekat bagi penciptanya. Namun, terdapat 

kekhususan bagi Pencipta yang dalam penciptaannya berada dalam Hubungan 

Dinas. Hal tersebut terkait dengan hak cipta yang diatur dalam Pasal 35 

Undang-undang No 28 Tahun 2014 yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan lain 

Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan 

dinas,maka dianggap sebagai Pencipta yaitu Instansi Pemerintah” . Hubungan 

Dinas yang dimaksud adalah adanya hubungan kepegawaian negeri antara 

dengan Instansinya.4 Perlu diketahui bahwa Dosen di Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil atau PNS, yang para 

Dosennya berpendidikan minimal Srata 2 (Dua). Pegawai Negeri Sipil pada 

dasarnya harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang ada atau 

peraturan perundang-undangan yang mengaturnya sesuai jabatannya sebagai 

abdi negara, kecuali hal-hal yang membuat PNS tersebut tidak bisa 

menjalankan peraturan yang diatur.  

Penciptaan suatu karya oleh seorang PNS telah diatur dalam Pasal 35 ayat 

(1) Undang-undang No. 28 Tahun 2014 , jadi hubungan dinas yang dimaksud 

adalah hubungan kepegawaian antara pegawai negeri dengan instansinya, 

dalam artian suatu garapan atau karya yang diciptakan oleh seseorang yang 

dalam penciptaannya berada dalam hubungan dinas, maka karya ciptaan 

tersebut akan menjadi hak milik Institusi yang menaunginya.  

Namun pada faktanya karya ciptaan tersebut dapat dimiliki secara pribadi 

oleh pencipta yang dalam statusnya  hubungan dinas apabila sebelumnya 

                                                           
4 J.C.T. Simorangkir dan Mas ud Panggabean, Undang-undang Hak Cipta 1987, PT 

Unipress, Jakarta. 1988. Hlm 21 
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antara pencipta karya dengan Institusi yang menaunginya ada perjanjian 

terlebih dahulu. Adanya perjanjian ini akan memberikan hak kepada pencipta 

agar dapat menguasai karyanya secara utuh atau dikuasai secara pribadi terkait 

hak ekslusif yang diberikan oleh negara. Ketentuan tersebut berlaku pula bagi 

Ciptaan yang dibuat pihak lain berdasarkan pesanan yang dilakukan dalam 

hubungan dinas, misalnya dari instansi Pemerintahan memesan suatu produk, 

apabila dalam transaksi tersebut tidak ada perjanjian lain, maka produk 

pesanan tersebut akan tetap dipegang hak cipta nya oleh Pemerintah selaku 

pemesan.  

Dari penjelasan Pasal 35 Undang-undang Hak Cipta, peraturan tersebut 

berlaku pula bagi Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta yang dalam 

penciptaan koreografinya terikat hubungan dinas. Banyak dari Dosen Institut 

Seni Indonesia Yogyakarta tidak mengetahui terkait peraturan yang mengatur 

khusus hak cipta yang dibuat oleh pencipta yang dalam pengerjaannya terikat 

hubungan dinas, yang dalam hal ini adalah PNS. Para Dosen beranggapan 

semua ciptaan yang diciptakan oleh seseorang maka akan secara otomatis 

menjadi hak milik pencipta karya tersebut, padahal pada kenyataannya 

peraturan tersebut tidak berlaku bagi pencipta dalam hubungan dinas. Dari 

ketiga macam pembuatan koreografi yang telah diuraikan sebelumnya, telah 

mencakup pandangan dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta terkait 

kepemilikan Hak Cipta. Di mana koreografi yang ciptakan oleh Dosen terkait 

karya Cipta dan Hak Ciptanya akan  menjadi milik Dosen yang menciptakan. 

Pandangan tersebut muncul dari para Dosen yang menganggap karena karya 
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yang berasal dari ide dan gagasan Dosen pencipta koreografi, sehingga hak 

ciptanya pun akan kembali kepada Dosen selaku pemilik ide dan gagasan. 

Pandangan tersebut juga berlaku bagi koroegrafi yang dibuat oleh Dosen yang 

dalam penciptaannya bekerjasama dengan Mahasiswa. Hal tersebut masih 

dengan alasan yang sama, karena ide dan gagasan berasal dari Dosen yang 

memiliki koreografi, sedangkan mahasiswa dalam hal ini tidak memiliki andil 

dalam perancangan gagasan atas koreografi. Mahasiswa sejauh ini hanya 

bekerjasama dalam pengeksploran gagasan dalam bentuk tarian atau sekedar 

menjadi panitia dalam pengagasan koreografi. Kemudian adanya beberapa 

Dosen di bidang seni lain yang sudah mendaftarkan karyanya, sedangkan di 

ketahui semua Dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah seorang 

PNS atau dalam Hubungan Dinas.5 

Salah satu contoh fenomena yang berada di lingkungan Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta adalah karya milik Dosen seni Karawitan. Dosen 

karawitan tersebut menciptakan sebuah musik latar atau backsound untuk 

suatu film, kemudian Dosen tersebut mendaftarkan musik hasil ciptaannya ke 

kantor HAKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Setelah didaftarkan akta 

kepemilikan hak cipta  keluar, dan hak cipta atas musik latar menjadi hak cipta 

Dosen Karawitan tersebut. Melihat peraturan yang terdapat dalam Undang-

undang Hak Cipta seharusnya Hak Cipta atas musik latar tersebut tidak bisa 

dimiliki oleh Dosen secara individu atau pribadi, karena status Dosen tersebut 

sebagai PNS. Melihat regulasi tersebut yang seharusnya hak atas karya cipta 

                                                           
5   Wawancara dengan Dr. Priyatin M.Sn,. Ketua Jurusan Tari Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta. Di Yogyakarta. 13 Oktober 2017  
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musik latar tersebut menjadi milik Institut Seni Indonesia Yogyakarta.  

Namun, pada kenyataannya kepemilikan atas Hak Cipta di Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta dimiliki secara pribadi. 

Dari beberapa uraian diatas tentu hal tersebut bertentangan dengan Pasal 

35 Undang-undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pasal yang 

mengatur tentang pengkhususan penciptaan karya oleh sesorang yang dalam 

Hubungan Dinas.   

Berdasarkan beberapa hal yang telah dipaparkan oleh penulis sebelumnya, 

maka penulis melalui penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut 

terkait dengan keabsahan kepemilikan hak cipta oleh Dosen Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta dan perlindungan hukum yang seharusnya diterima 

melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 

B. Rumusan Masalah 

Dari Latar belakang tersebut muncullah rumusan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimanakah keabsahan kepemilikan atas hak cipta koreografi  di 

lingkungan Dosen  Institut Seni Indonesia Yogyakarta? 

2. Bagaimanakah perlindungan hukum hak cipta koreografi di 

Lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta ? 

 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan: 
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1. Untuk mengetahui keabsahan kepemilikan hak cipta koreografi yang 

dibuat oleh Dosen Institut Seni Indonesia, Yogyakarta yang berstatus 

Pegawai Negeri Sipil. 

2. Mengetahui perlindungan hukum bagi Institut Seni Indonesia, 

Yogyakarta sebagai lembaga yang menaungi Dosen-dosen pembuat 

koreografi. 

D. Manfaat Penelitian 

Berdaasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian di atas, maka hasil 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat. Adapun manfaat 

tersebut penulis kelompokkan menjadi : 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan terkait hak 

kekayaan intelektual mengenai kepemilikan hak cipta koreografi. 

b. Sebagai referensi penulis berikutnya yang mengkaji permasalahan 

yang sama. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Masyarakat, khususnya pemerintah dan instanti hak kekayaan 

intelektual untuk memberikan pemahaman terkait kepemilikan hak 

cipta koreografi. Pemahaman ini terkhusus untuk instansi 

perguruan berbasis seni ataupun untuk masyarakat yang aktif dan 

produktif dalam pembuatan karya seni. 
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b. Bagi Penulis, untuk menambah pemhaman dan wawasan terutama 

dalam bidang hak kekayaan intelektual yang kemudian dibenturkan 

dalam kepemilikan hak cipta karya koreografi. 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Tentang Hak Cipta 

Hak cipta di Indonesia di atur dalam Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang hak cipta, yang merupakan perubahan dari 

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang telah 

mengalami beberapa kali perubahan. Hak cipta ini ada setelah 

Indonesia  meratifikasi pembentukan Organisasi Pembentukan 

Organisasi  Perdagangan Dunia  ( World Trade Organization-WTO), 

yang mencakup pula Agreement On PropertyRights- TRIPs, yang 

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. Hak Cipta merupakan salah satu jenis hak 

kekayaan intelektual, namun Hak Cipta berbeda secara mencolok dari 

hak kekayaan intelektual lainnya ( seperti paten, yang memberikan hak 

monopoli ataas penggunaan invensi), karena Hak Cipta bukan 

merupakan hak monopoli untuk melakukan sesuatu, melainkan hak 
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untuk mencegah orang lain yang melakukannya.6 Adanya peraturan 

mengenai hak cipta mengutamakan kepentingan nasional dan 

memperhatikan keseimbangan antara kepentingan Pencipta, Pemegang 

Hak Cipta, atau Hak terkait, dengan masyarakat serta memperhatikan 

ketentuan dalam perjanjian internasional di Bidang Hak Cipta dan Hak 

terkait. Tujuan dari  pada adanya hak cipta adalah memberikan reward 

(penghargaan) bagi si pencipta dan ini merupakan argumen moral, dan 

merupakan author’s right system, yaitu penekanan perlindungan  

personality pencipta ,melalui ciptaannya lebih dari pada perlindungan 

terhadap karya cipta itu sendiri.7 Melihat pengertian Hak cipta, Hak 

cipta pada prinsipnya sudah melekat sejak suatu ciptaan dilahirkan 

tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Hak Cipta adalah hak alam, dan menurut prinsip ini 

bersifat absolute, dan dilindungi hak nya selama si pencipta hidup dan 

beberapa tahun setelahnya. Sebagai hak absolute, maka hak itu pada 

dasarnya dapat dipertahankan terhadap siapa pun, yang mempunyai 

hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran yang dilakukan oleh siapa 

pun. Dengan demikian suatu hak absolute mempunyai segi balik (segi 

pasif), bahwa bagi setiap orang  terdapat kewajiban untuk 

menghormati hak tersebut.8  Di Indonesia berbicara mengenai Hak 

                                                           
6Andi Nur Oktaria, Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Kegiatan Fotokopi Buku, 

Skripsi, 2015, Universitas Hasanuddin Makassar. 
7 Budi Agus Riswandi, M. Syamsudin,Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, PT 

RajaGrafindo Persada,Jakarta, 2005 Hlm 197. 
8 Budi Agus Riswandi, Selayang Pandang Hak Cipta di Indonesia,Total Media, 

Yogyakarta, 2009, Hlm. 36. Dalam  Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik 
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Cipta hanya berbicara mengenai pendaftaran saja. Pahala Hak Cipta 

bukan sekedar berbicara tentang pendaftaran tapi bagaimana 

mempertahankan dan melindungi suatu karya yang ciptakan dan 

menghormati hak-hak eksklusif dari para pencipta. Hak Cipta seperti 

yang dipaparkan sebelumnya akan secara automatis menjadi milik 

pencipta selama hasil ciptaannya dapat dilihat, didengar dan dinikmati 

oleh orang lain. Tanpa harus mendaftarkan hak cipta tersebut sudah 

melekat dalam diri pencipta karya tersebut. Adanya pendaftaran hanya 

lebih mengacu pada perlindungan hak-hak yang dimiliki pencipta 

karya, untuk mencegah adanya plagiarisme dan sebagai bukti 

pencatatan karya yang telah terdaftar.  

2. Tentang Koreografi 

Istilah koreografi mulai dikenal sekitar tahun 1950, ketika 

pemerintah Republik Indonesia mulai giat mengirim misi kesenian ke 

luar negeri. Kata koreografi berasal dari bahasa Yunani yaitu choreia 

yang berarti tari massal dan kata grapho yang berarti catatan, sehingga 

koreografi dapat diartikan sebagai catatan tentang tari, tetapi dalam 

perkembangan selanjutnya dapat diartikan sebagai garapan tari.9 Untuk 

lebih jelasnya Koreografi merupakan proses perencanaan, 

penyelesaian, sampai pada pembentukan (forming) gerak tari dengan 

                                                                                                                                                               
Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995, Hlm 

55. 
9, Lois Ellfeldt, Pedoman Dasar Penata Tari, terjemahan Sal Murgianto, 

Jakarta:Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta, 1977 Hlm 12. 
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maksud dan tujuan tertentu.10 Pencipta koreografi disebut sebagai 

Koreografer atau Composer .Koreografi bukan hanya semata-mata 

tentang pembentukan atau penyusunan gerak-gerak tari saja melainkan 

mencakup aspek pertunjukan tari, seperti musik iringan, rias, kostum 

dan perlengkapan tempat pertunjukan. Koreografi bisa ditarikan oleh 

siapapun, tidak harus oleh kelompok, namun koreografi juga bisa 

ditarikan oleh individu (Tunggal)  atau Solo dance. Koreografi yang 

ditarikan oleh kelompok dapat dipahami sebagai seni cooperative atau 

kerjasama antar sesama penari. Sedangkan koreografi yang  ditari oleh 

individu (Solo dance) merupakan tarian yang ditarikan oleh satu orang 

atau  tari tunggal. Dalam tari tunggal tersebut seorang penari lebih 

bebas menarikan sendiri tidak terikat dengan penari lain seperti 

koreografi kelompok. Selain itu koreografi ada yang di pertunjukan 

dalam bentukdrama atau memeiliki tema. Dengan tema kita dapat 

menentukan judul tari. Tema dapat diambil dari kejadian sehari-

hari,pengalaman hidup, cerita rakyat, legenda, mitos, dan cerita 

kepahlawanan.11 Koreografi yang memiliki tema akan digarap dalam 

bentuk drama yang dalam penyajiannya memiliki alur cerita, mulai 

dari awal cerita, klimaks hingga akhir dari cerita yang digarap dalam 

bentuk tarian. Ada pula  koreografi yang tidak bertema yaitu 

                                                           
10 Sumadiyo Hadi,Koreografi “Bentuk, Teknik dan isi,Cipta 

Media,Yogyakarta,2017,Hlm.1. 
11 Soedarsono,Seni Pertunjukan Indonesia di Era Globalisasi, Gajah Mada University 

Press, Yogyakarta,2010, Hlm 53. 
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koreografi yang dalam penyajiannya tidak memiliki alur cerita, 

biasanya hanya menceritakan sifat-sifat dari suatu obyek. 

Koreografi tidak atur secara khusus dalam undang-undang hak 

cipta, hanya diatur secara umum. Koreografi menurut pasal 40 ayat (1) 

huruf e Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 merupakan ciptaan 

yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Koreografi merupakan ciptaan tersendiri dengan tidak mengurangi hak 

Cipta atas Ciptaan asli. Hal tersebut berlaku untuk koreografi yang 

sudah dapat diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan 

penggandaaan terhadap ciptaan tersebut. Maka perlunya perlindungan 

pencatatan karya cipta dengan cara pendaftaran, agar dapat diketahui 

asal-usul pembuatan suatu koreografi. Di indonesia khususnya di 

Yogyakarta untuk pembuatan karya Koreografi begitu banyak. 

Koreografi banyak didasarkan pada kebiasaan maupun kebudayaan 

sekitar, yang kemudian diolah menjadi suatu garapan tarian dalam 

bentuk koreografi. Koreografi merupakan bentuk ekspresi budaya, di 

mana WIPO telah mengembangkan terminologi alternatif berupa 

ekspresi budaya tradisional (traditional culture expression),  yang 

berbunyi : 

“...bentuk apapun, kasat mata atau tak kasat mata, dimana 

pengetahuan dan budaya tradisional diekspresikan, tampil atau 

dimanifestasikan  dan mencakup bentuk-bentuk ekspresi atau 

kombinasi berikut..”  
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Hal ini meliputi ekspresi lisan dan ekspresi dalam bentuk gerak, 

seperti tarian, drama, upacara dan ritual,12 termasuk koreografi yang 

merupakan tarian dalam bentuk garapan. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian 

Hukum Empiris merupakan penelitian hukum yang memandang 

hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan 

kultur, dan kenyataan lainnya. 

2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian dalam tulisan ini adalah berkaitan dengan: 

a. Analisa mengenai adanya pelanggaran aturan terkait hak cipta atas 

koreografi yang di ciptakan oleh Dosen Institut Seni Indonesia, 

Yogyakarta yang statusnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil. 

b. Analisa perlindungan hukum bagi Institut Seni Indonesia, 

Yogyakarta sebagai Institut yang menaungi Dosen pencipta 

koreografi. 

3. Objek Penelitian 

Objek yang menjadi penelitian adalah Hak Cipta Koreografi 

dilingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang kemudian 

menjadi kajian dalam rumusan masalah. 

4. Subyek Penelitian 

                                                           
12 Kementerian Hukum dan HAM,Perlindungan Kekayaan Intelektual atas Pengetahuan 

Tradisi dan Ekspresi Budaya Tradisi Masyarakat Adat,PT Alumni,Bandung, 2013, Hlm 25. 
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Subyek Penelitian adalah pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk 

memberikan informasi dan keterangan tentang masalah yang diteliti 

berdasarkan pengetahuan dan kompetensinya. Subyek penelitian dalam 

proposal ini adalah Dosen Institut Seni Indonesai Yogyakarta, yang 

dalam hal ini adalah Dosen yang berstatus sebagai Pegewai Negeri 

Sipil atau PNS. 

5. Sumber Data 

a. Data Primer, yakni bahan yang mempunyai kekuatan mengikat 

secara yuridis, yang digunakan dalam tulisan ini yaitu Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

b. Data Sekunder , yakni bahan yang tidak mempunyai kekuatan 

hukum mengikat secara yuridis. Bahan hukum sekunder bersifat 

menjelaskan atau membahas bahan hukum primer, terdiri dari 

buku-buku, jurnal-julrnal, kamus, penelitian sebelumnya dan 

literatur lainnya yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Data Primer 

Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang 

diperoleh langsung dari obyek penelitian dan/atau lokasi penelitian. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah  buku-

buku, peraturan perundang-undangan, sumber-sumber tertulis 
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lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian melalui studi 

kepustakaan, dokumentasi maupun studi lapangan. 

7. Teknik Sampling 

Teknik Sampling adalah cara untuk menentukan sampel yang 

jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber 

data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran 

populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Dalam penelitian 

ini menggunakan teknik Probability Sampling, yaitu teknik sampling 

di mana setiap anggota populasi memiliki peluang sama dipilih 

menjadi sample. Dengan kata lain, semua anggota tunggal dari 

populasi memiliki peluang tidak nol.  

8. Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif merupakan suatu proses 

untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun 

doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.  

Dalam penelitian yuridis normatif juga menggunakan pendekatan 

perundang-undangan  dan regulasi yang terkait dengan isu hukum 

yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani atau diteliti. 

9. Metode analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif , yang 

disajikan dalam bentuk narasi, kalimat, atau kata-kata yang diperoleh 

dari hasil analisis  bahan hukum. 
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G. Kerangka Skripsi 

Hasil penelitian yang diperoleh setelah dilakukan analisis, 

kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir dengan sistematika 

penulisan sebagai berikut: 

BAB I, Pendahuluan berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian 

dan penulisan skripsi. 

BAB II, merupakan BAB yang berisi Konsep Hak Cipta, Hak Cipta 

menurut Islam dan Konsep Koreografi. 

BAB III, merupakan BAB yang berisi tentang analisis dan pembahasan 

terkait pemaparkan hasil penelitian berupa keabsahan kepemilikan hak 

cipta koreografi di lingkungan Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

dengan menggunakan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta sebagai sumber hukum yang bersatus Pegawai Negeri Sipil. 

Kemudian pemaparan tentang perlindungan hukum di Lingkungan Institut 

Seni Indonesia Yogyakarta. 

BAB IV merupakan BAB penutup yang menyajikan kesimpulan dari 

pembahasan tentang rumusan masalah yang telah dijawab secara 

komprehensif dan dilengkapi dengan saran sebagai bahan rekomendasi 

dari hasil penelitian. 
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BAB II 

KONSEP HAK CIPTA DAN KOREOGRAFI 

A. Konsep Hak Cipta 

1. Pengertian Hak Cipta 

Munculnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Intellectual 

Property Right (IPR) sebagai bahan pembicaraan dalam tataran nasional, 

regional dan bahkan internasional tidak lepas  dari pembentukan 

organisasi perdagangan dunia atau World Trade Organisation (WTO).13  

Amerika Serikat (AS) sebagai salah satu pelopor pembentukan WTO, 

mengaitkan masalah perdagangan dengan HKI. Sebenarnya organisasi 

yang menangani HKI jauh sebelum lahir WTO sudah ada yakni WIPO 

(World Intellectual Property) badan khusus PBB, namun WIPO diangap 

kurang kuat dalam melindungi HKI.14  Dalam perkembangan di era 

modern seperti sekarang ini, banyak masyarakat lebih dituntut dalam 

pengembangan kreativitas, baik dari pelaku bisnis, inovator dan kreator 

yang menghasilkan hasil karya dan kreasi yang memiliki nilai jual 

dikemudian hari. Hasil karya yang dilahirkan tersebut, disamping memiliki 

nilai ekonomis, juga memiliki implikasi yuridis. Hal tersebut dikarenakan 

dilihat dari sudut pandang hukum antara pihak15  yang melahirkan suatu 

kreasi dengan hasil kreasinya. Hubungan hukum yang dimaksud di sini 

adalah adanya hak yang melekat pada hasil kreasi orang yang 

                                                           
13 Sentosa Sembiring, Prosedur dan Tata Cara Memperoleh Hak Kekayaan Intelektual di 

Bidang Hak Cipta Paten dan Merek, CV. Yrama Widya, Bandung, 2002 Hlm 5. 
14 Ibid. 
15 Yang dimaksud dengan Pihak di sini, mungkin Pencipta (Untuk Hak Cipta); Penemu ( 

Untuk Paten) atau Pemilik Merek. 
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bersangkutan, baik hak moral (Moral Right) yang berarti namanya sebagai 

pencipta tercantum dalam hasil karya tersebut, maupun hak ekonomis  

(economic right) yang berarti pencipta berhak menikmati hasil (Royalty) 

dari penjualan hasil karya. Hak inilah dalam sudut pandang hukum dikenal 

dengan Intellectual Property Right (IPR) atau Hak Kekayaan Intelektual.16  

2. Lingkup Hak Cipta 

Di dalam perkembangan Hak Kekayaan Intelektual  semakin 

banyak produk dan karya yang dilindungi, termasuk di dalamnya adalah 

hak cipta.  Adanya hak cipta sangat penting arti dan peranannya  untuk 

memacu dan melindungi penciptaan, penyebaran dan pemerataan 

kebudayaan di bidang ilmu, seni, dan sastra serta untuk mempercepat 

proses pertumbuhan kecerdasan bangsa sebagaimana yang telah 

diamanatkan dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Menurut 

Perjanjian Hak Cipta Sedunia (Universal Copyright Convention)  Pasal V 

“Copyright shall include the exclusive right of the author to make, publish, 

and authorize the making and publication of translation of works of 

protected under this Convention”.17  Dijelaskan dalam pasal tersebut 

bahwa hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat, 

menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat dan menerbitkan 

terjemahan dari karya yang dilindungi oleh perjanjian tersebut. Dalam 

                                                           
16 Berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-undangan RI 

No.M.03.PR.07.10. Tahun 2000 dan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

denga surat No. 24/M/PAN/I/2000 istilah Hak Kekayaan Intelektual dapat disingkat dengan 

akronim HKI atau HaKI. (Lihat A.Xen Umar Purba, “ Pokok-pokok kebijakan Pembangunan 

Sistem HaKI Nasional”, dalam Jurnal Hukum Bisnis, Volume 13, April 2001). 
17 Ramdlon Naning, Perihal Hak Cipta Indonesia “Tinjauan terhadap Auteurswet 1912 

dan Undang-undang Hak Cipta 1982”,Liberty, Yogyakarta, 1982, Hlm 2. 
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pasal tersebut pencipta memiliki kewenangan secara mutlak terhadap hasil 

ciptaannya. Dalam Undang-undang Hak Cipta adapun yang dilindungi 

adalah ekspresi budaya tradisional dan ciptaan lainnya.  

Ekspresi Budaya Tradisional, untuk ekspresi budaya tradisional 

hak ciptanya akan dipegang oleh Negara. Negara wajib menginventarisasi, 

menjaga, serta memelihara ekspresi budaya tradisional.  Penggunaan 

ekspresi budaya tradisional harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup 

dalam masyarakat pengembannya, dan kemudian diatur lebih lanjut dalam 

Peraturan Pemerintah. 

Ciptan yang tidak diketaui penciptanya, yang dalam hal ini belum 

dilakukan pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh 

Negara untuk kepentingan Pencipta. Dalam hal Ciptaan telah dilakukan 

Pengumuman tetapi tidak diketahui Penciptanya, atau hanya tertera nama 

aliasnya atau samaran Penciptanya, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut 

dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman untuk kepentingan 

Pencipta. Kemudian dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak 

diketahui Pencipta dan pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta 

atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta. 

Namun ketentuan-ketentuan tersebut tidak berlaku jika Pencipta dan/atau 

pihak yang melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas 

Ciptaan tersebut. Kepentingan yang dimaksud tersebut dilaksanakan oleh 

Menteri. 
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Ciptaan yang dilindungi, adapun ciptaan yang dilindungi dalam 

Undang-undang Hak Cipta mencakup Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra, yang diantaranya  yaitu : 

a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya; 

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks; 

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan 

pantomim; 

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; 

g. karya seni terapan; 

h. karya arsitektur; 

i. peta; 

j. karya seni batik atau seni motif lain; 

k. karya fotografi; 

l. Potret; 

m. karya sinematografi; 

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi; 
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o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer maupun media lainnya; 

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

r. permainan video; dan 

s. Program Komputer.18  

Selain lingkup hak cipta diatas,  hak cipta juga memiliki 

prinsip-prinsip dasar. Beberapa prinsip-prinsip dasar hak cipta 

diantaranya: 

a. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah diwujudkan dan 

asli. Salah satu prinsip fundamental dari perlindungan hak cipta 

adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk 

perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak 

berkenaan atau berurusan dengan substansinya. 

b. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Suatu hak cipta 

tetap eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam 

suatu bentuk yang berwujud. Dengan adanya wujud dari suatu ide, 

maka ciptaan terlahir. Ciptaan yang lahir dapat diumumkan ( to 

make public/open baarmaken) dan dapat tidak diumumkan . Suatu 

                                                           
18 Pasal 40 Undnag-unddang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada 

pencipta. 

c. Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk memperoleh 

suatu hak cipta.  Ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak 

diumumkan (published/publishe works) kedua-duanya dapat 

memperoleh hak cipta. 

d. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum 

(legal right) yang harus dipisahkan dan harus dibedakan  dari 

penguasaan fisik suatu ciptaan. 

e. Hak cipta bukan hak mutlak (absolute).19  

Hak Cipta sebagai hak eksklusif  mempunyai masa waktu 

berlaku atas ciptaannya. Jangka waktu untuk masa berlaku hak cipta 

telah ditentukan menurut menurut ketentuan Undnag-undang No. 28 

Tahun 2014 , masa berlakunya hak cipta dibedakan menjadi: 

a. Hak Moral,  hak moral berlaku tanpa ada batas waktu. Hak ini 

berlaku dalam berlangsungnya jangka waktu hak cipta atas ciptaan 

yang berssangkutan. Dengan dapat disimpulkan bahwa hak moral 

ini akan berlaku selama suatu ciptaan masih ada. 

b. Hak ekonomi, untuk hak ekonomi ini dibedakan berdasarkan jenis-

jenis ciptaanya, diantaranya yaitu  

1. Karya tulis, ceramah, pidato, alat peraga untuk kepentingan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan, lagu atau musik dengan atau 

                                                           
19 Budi Agus Riswandi,Hak Cipta Di Internet “Aspek Hukum dan Permasalahan Di 

Indonesia”, FH UII Press, Yogyakarta,2009.Hlm 40 
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tanpa teks, drama, drama musikal, tari, koreografi, 

pewayangan, pantomim, karya seni rupa dalam segala bentuk, 

karta arstektur, peta dan karya seni batik atau seni motif 

lainnya, jangan waktu berlakunya hak ekonomi selama hidup si 

pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun 

setelah pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 

januari tahun berikutnya, dan ketentuan tersebut berlaku bagi 

ciptaan yang dimiliki oleh  dua(dua) orang atau lebih.  

Apabilan ciptaan tersebut dipegang oleh badan hukum, maka 

berlaku 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan 

pengumuman. 

2. Karya fotografi, potret, karya sinematografi, permainan video, 

program komputer, perwajahan karya tulis, terjemahan, tafsir, 

saduran, bunga rampai, bass data, adaptasi, aransemen, 

modifikasi dan karya lan dari transformasi, terjemahan, 

adaptas, aransemen, trasfromasi atau modifikasi ekspresi 

budaya tradisional, kompilasi ciptaan atau data, baik dalam 

bentuk format yang dapat dibaca dengan program komputer 

atau media lainnya dan kompilasi ekspresi budaya tradisional 

selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli, maka 

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali 

dilakukan pengumuman. 
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3. Perlindungan hak cipta terhadap ciptaan berupa seni terapan 

berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali 

dilakukan pengumuman. 

4. Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh 

negara dan berlaku tanpa batas waktu. Sedangkan hak cipta 

atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui maka dipegang 

oleh negara yag berlaku selama  50 (lima puluh) tahun sejak 

ciptaan tersebut pertama kali dlakukan pengumuman. 

Kemudian hak cipta atas ciptaan yang dilakukan oleh pihak 

yang melakukan pengumuman, maka berlaku 50 (lima puluh) 

tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan 

pengumuman. 

3. Perolehan Hak Cipta 

Hak cipta menurut Undang-undang terdapat hak eksklusif, yaitu 

hak yang didapat oleh sipencipta setelah suatu ciptaan dapat 

diwujudkan secara nyata. Hak Eksklusif dibagi menjadi hak moral dan 

Hak ekonomi. Di dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta sudah dijelaskan secara pasti bahwa bagi pencipta 

memiliki hak secara penuh terhadap ciptaannya yang diberikan 

kewenangan oleh negara, dalam hal ini disebut sebagai Hak Eksklusif. 

Hak Eksklusif merupakan hak yang melekat secara alami kepada si 

pencipta setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata. Pencipta 

dalam hal ini adalah seseorang atau beberapa orang yang secara 
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sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi. Pencipta dalam ciptaannya memiliki hak 

eksklusif yang berupa hak moral dan hak ekonomi, adapun hak moral 

yang didapatkan adalah : 

a. Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada 

salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; 

b. Menggunakan nama aliasnya atau samarannya; 

c. Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; 

d. Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan 

e. Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, 

modifikasi Ciptaan atau hal yang bersifat merugikan kehormatan 

diri atau reputasinya.   

Mengenai hak moral dalam konfigurasi hukum mengenal dua hal 

yaitu right of paternity dan right of intergrity, yang dalam information 

sheet, Australian Copyright Council dinyatakan bahwa “ Moral right 

are personal legal right belongin to the creators of copyright works 

and cannot be transfered, assigned or sold. Only Individual creators 

have moral right. Moral right are the right individual creators have in 

relations to copyright works or films they have created. There are a 

number of defences and exceptions to infringement of moral right”   

Dijelaskan bahwa hak moral merupakan hak pribadi pencipta atas 

karya ciptanya dan tidak dapat ditransfer, diberikan atau pun dijual, 

hanya diri individu penciptalah yang memiliki hak moral. Dalam hak 
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moral hanya individulah yang berhak melakukan kerjasama terkait 

karya ciptanya dan film-film yang dibuat. Namun didalamnya ada 

beberapa pertahanan dan pengecualian terkait pelanggaran hak moral. 

Selain mengandung Hak Moral, Hak Eksklusif yang diberikan oleh 

negara juga mengandung Hak Ekonomi. Hak ekonomi ini terkait 

dengan pemanfaatan dan eksploitasi terhadap suatu ciptaan oleh 

pemegang hak cipta. Adapun hak ekonomi yang didapat adalah 

sebagai berikut : 

a. Penerbitan Ciptaan; 

b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya; 

c. Penerjemahan Ciptaan; 

d. Pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian  

Ciptaan; 

e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya; 

f. Pertunjukan Ciptaan; 

g. Pengumuman Ciptaan; 

h. Komunikasi Ciptaan; dan 

i. Penyewaan Ciptaan. 

Menteri telah  menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan 

Ciptaan dan produk Hak Terkait, Pencatatan Ciptaan dan produk Hak 

Terkait tersebut  bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak 

Cipta dan Hak Terkait.Sesuai dengan konsep dasar hak cipta bahwa 

hak cipta akan muncul secara otomatis kepada pencipta setelah suatu 
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ide atau gagasan sudah  dapat diciptakan secara nyata atau dapat 

terwujud dan dapat dilihat, dipegang, didengar ataupun dinikmati oleh 

orang lain. Jadi, tanpa harus dicatatkan seseorang sudah memiliki hak 

cipta atas karya yang diciptakan.  Untuk Pencatatan Ciptaan tidak 

dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda 

pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan 

barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, 

atau badan hukum. Adapun tata cara pencatatn hak cipta adalah 

sebagai berikut : 

a. Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan 

Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta, 

Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada 

Menteri. Permohonan tersebut dilakukan secara elektronik dan/atau 

secara non elektronik, dengan cara: 

1. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau 

penggantinya; 

2. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak 

Terkait; dan 

3. membayar biaya. 

b. Permohonan diajukan oleh : 

1. Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu 

Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri 

keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut.  Dalam 
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permohonan yang dilakukan bersama-sama, nama pemohon 

harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat 

pemohon yang terpilih. Dalam hal Permohonan diajukan oleh 

pemohon yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan 

Republik Indonesia, Permohonan wajib dilakukan melalui 

konsultan kekayaan intelektual yang terdaftar sebagai Kuasa. 

2. badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta 

pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat 

berwenang. 

3. Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang 

telah memenuhi persyaratan,hal ini  dilakukan untuk 

mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan 

tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan 

yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan 

intelektual lainnya. Pemeriksaan tersebut digunakan sebagai 

bahan pertimbangan Menteri untuk menolak atau menerima 

permohonan. Menteri memberi keputusan menerima atau 

menolak paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak tanggal 

diterimanya permohonan. 

4. Dalam hal Menteri menerima permohonan,  maka akan 

menerbitkan surat Pencatataan Ciptaan dan mencatat dalam 

daftar umum Ciptaan. Daftar umum ciptan yang dimaksud 

antaranya sebagai berikut : 
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a. Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama 

pemilik produk Hak Terkait ; 

b. Tanggal penerimaan surat Permohonan; 

c. Tanggal lengkapnya persyaratan dan 

d. Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait. 

Daftar Umum Ciptaan dapat dilihat oleh setiap Orang tanpa 

dikenai biaya. Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan 

Ciptaan merupakan bukti awal kepemilikan suatu Ciptaan atau 

produk Hak Terkait. Dalam hal Menteri menolak Permohonan, 

Menteri memberitahukan penolakan tersebut secara tertulis kepada 

pemohon disertai alasan. 

Kemudian perolehan hak cipta juga dapat dilakukan dengan 

cara-cara lain, namun dalam hal ini hanya menerima hak ekonomi 

atau hanya menerima royalti baik seluruhnya atau sebagian.  

Peralihan hak ekonomi dapat dilakukan dengan cara : 

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wakaf; 

d. Wasiat; 

e. Perjanjian tertulis; atau 

f. Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang undangan. 
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Untuk yang terakhir peralihan karena sebab-sebab lain 

dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan , misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4. Pemegang Hak Cipta 

Selain hal-hal yang telah terurai di atas, ditekankan kembali adanya 

Undang-undang hak cipta dilahirkan guna melindungi hak pencipta 

dan karya ciptaannya. Adapun pencipta adalah seorang atau beberapa 

orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan 

suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.20  Dalam varian atau 

macam-macm pencipta meliputi pula orang yang merancang ciptaan, 

tetapi diwujudkan oleh orang lain di bawah pimpinan atau 

pengawasannya, dalam hal ini adalah ciptaan yang berasal dari badan 

hukum, dalam hubungan dinas dan dalam hubungan kerja atau 

pesanan. Macam-macamnya antara lain 

a.  Badan Hukum 

   Jika suatu badan hukum mengumumkan bahwa ciptaan 

berasal dari padanya dengan tidak menyebut seseorang sebagai 

pencipta, maka badan hukum tersebut dianggap sebagai 

penciptanya.21   Pencipta dalam hal ini adalah orang 

perorangan, akan tetapi dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui 

penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan 

                                                           
20 Pasal 1 angka 2 Undnag-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. 
21 Henry Soelistyo, Plagiarisme “Pelanggaran Hak Cipta dan Etika”, PT KANISIUS, 

Yogyakarta,2011, Hlm 85. 
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penciptanya, maka badan hukum bisa dianggap sebagai 

penciptanya jika badan hukum tersebut bermaksud melakukan 

pengumumman, pendistribusian, atau komunikasi atas 

ciptaan.22  Pernyataan tersebut diatur dalam pasal 37 Undang-

undang Hak Cipta  Nomor 28 Tahun 2014 terkait ciptaan yang 

dibuat di bawah badan hukum atau pekerja non dinas.  

b. Berdasarkan Pesanan 

Pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai 

pencipta dan pemegang hak cipta, kecuali apabila diperjanjikan 

lain antara kedua belah pihak. Ciptaan atas dasar pesanan ini 

diatur dalam Paal 36 Undang-undang Hak Cipta yang berbunyi 

“Kecuali diperjanjikan lain, Pemcipta dan Pemegang Hak Cipta 

atas Ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat Ciptaan”, 

hubungan kerja yang dimaksud adalah hubungan kerja swasta 

atau atas dasar pesanan. 

 

 

c. Hubungan Dinas 

 Hubungan dinas yang dimaksud adalah hubungan 

kepegawawian antara aparatur negara dengan instansinya. Hal 

ini terkait ciptaan dalam hubungan dinas dan dalam hubungan 

                                                           
22 Bernard Nainggolan, Komentar Undang-undang Hak Cipta, PT Alumni, 

Bandung,2016, Hlm 107. 
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kerja berdasarkan pesanan. Jika suatu ciptaan dibuat dalam 

hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan 

pekerjaannya, pemegang hak cipta adalah pihak yang untuk 

dana dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan dalam hal ini 

adalah instansi. Kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah 

pihak dengan tidak mengurangi pencipta apabila penggunaan 

ciptaan itu diperluas sampai keluar hubungan dinas.23   

Ketentuan tersebut juga berlaku bagi ciptaan yang berdasarkan 

pesanan dalam hubungan dinas. 

5. Pembatalan Hak Cipta 

Undang-undang Hak Cipta telah mengatur terkait pembatalan 

pencatatan Hak Cipta. Pembatalan tersebut diatur dalam Bagian Ketiga 

terkait Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk 

Hak Terkait. Adapun ketentuan  tersebut diatur dalam pasal  74, 

pencatatan ciptaan dapat terhapus karena alasan  sebagai berikut : 

a. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat 

sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. 

 Hak Cipta yang didaftarkan dapat dibatalkan oleh Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual atas permintaan tertulis yang 

diajukan oleh pemegak Hka Cipta, dengan catatan harus 

melampirkan persetujuan  tertulis dari penerima lisensi Hak Cipta 

tersebut , hal ini apabila telah dilisensikan. Nantinya keputusan 

                                                           
23 Ibid. 106. 
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pembatalan tersebut akan diberitahukan secara tertulis kepada 

pemegang hak cipta, pemegang hak lisensi apabila sudah 

dilisensikan dan pihak yang mengajukan pembatalan dengan 

menyebutkan bahwa Hak Cipta yang telah diberikan dinyatakan 

tidak berlalu lagi terhitung sejak tanggal diputuskannya 

pembatalan. Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan 

orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, 

Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dikenai biaya. 

b. Telah melampaui waktu (kadaluwarsa) 

Melampaui waktu dalam hal ini adalah bahwa jangka waktu atau 

batas waktu dilindunginya pencatatan Hak Cipta telah berakhir, 

atau telah melewati waktu yang dibataskan oleh Undang-undang. 

Semisal jangka waktu dilindunginya Hak Cipta adalah 50 (Llima 

Puluh) tahun makan setelah itu kekuatan hukum yang didapat akan 

terhapus dengan sendirinya,kecuali sebelum melampau waktu, 

pemegang hak cipta memperpanjang jangka waktu dilindunginya 

Hak Cipta. 

c. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap 

mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait; 

Putusan Pengadilan dalam hal ini adalah ketika terjadi gugatan 

terhadap pencatatan suatu karya yang merugikan pihak yang lain 

yang memeiliki andil dalam Hak Cipta tersebut.  
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d. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, 

pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-

undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.24 

Pencatatan Hak Cipta dapat terhapuskan atau dibatalkan apabila 

hal tersebut dapat merugikan orang lain dan membahyakan 

keamanan bangsa dan negara. 

6. Pelanggaran Hak Cipta 

Pelanggaran terhadap Hak Cipta tentu dapat merugikan pihak-

pihak yang terkait dalam Hak Cipta tersebut. Adapun perbuatan tidak 

melanggar Hak Cipta telah diatur dalam Pasal 43 Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2014, adapun yang bukan termasuk pelanggaran Hak 

Cipta adalah sebagai berikut: 

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan 

lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan 

segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah, 

kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 

pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan 

tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, 

dan/atau Penggandaan; 

c. Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari 

kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan 

                                                           
24 Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan 

sumbernya harus disebutkan secara lengkap; atau 

d. 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. 

e. Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret 

Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil 

Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan 

kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau kepala 

daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Hak ekonomi di atas dapat dilakukan dan dimanfaatkan oleh setiap 

orang setelah mendapatkan izin dari Pencipta atau pemegang hak cipta. 

Pencipta dalam hal ini belum tentu pemegang hak cipta, karena pada 

dasarnya suatu ciptaan dapat dialihkan  kepada orang lain oleh si 

pencipta karyanya sendiri. Suatu ciptaan dapat dipindah tangankan 

atau dialihkan oleh pencipta kepada orang lain, baik seluruhnya 

maupun sebagian.Terkait hak cipta yang dapat dialihkan dalam hal ini 

adalah pengalihan  hak ekonomi, yakni pengalihan manfaat yang 

diberikan kepada orang lain, baik pengalihan dilakukan secara 

keseluruhan atau hanya sebagian, sehingga orang lain sebagai 
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penerima dapat menikmati hak ekonomi dari ciptaan yang diberikan. 

Pengalihan hak ekonomi tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya 

baik oleh pencipta maupun pemegang hak cipta yang sama. 

7. Sanksi Pelanggaran Hak Cipta 

Sanksi dalam pelanggaran Hak Cipta diatur dalam BAB XVII 

terkait Ketentuan Pidana. Sanksi pelanggaran yang diatur dalam 

Undang-undang Hak Cipta meliputi Teknologi Informasi dan Koikasi 

dan  hak cipta perorangan yang. Untuk sanksi pelanggaran atas 

Teknologi, Informasi dan Komunikasi diatur  dalam pasal 112 

disebutkan bahwa “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau 

Pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)”, dalam 

pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak atau 

tanpa izin dari pemilik maupun pemegang hak cipta melakukan sesuai 

dengan yang dijelaskan dalam pasal 7 ayat (3) yaitu 

menghilangkan,menguvah, atau merusak Informasi manajemen Hak 

Cipta dan Informasi Elektronik Hak Cipta yang dimiliki Pencipta dan 

Pasal 52 yaitu merusak, memusnahkan, menghilangkan, atau membuat 

tidak berfungsi sarana kontrol teknologi, maka dapat dijatuhi pidana 

penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau dijatuhi pidana denda 

paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah). 
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Untuk Perlindungan Hak Cipta perorangan, yang dalam hal ini 

adalah hak ekonomi seseorang yang dilanggar oleh orang maupun 

pihak lain diatur dalam pasal 113, adapun penjelasannya sebagai 

berikut : 

Pasal 113 ayat (1) menjelaskan tentang pelanggaran yang 

dilakukan dengan cara penyewaan ciptaan yang dilakukan secara 

komersil tanpa izin pihak yang bersangkutan, yang dalam pasalnya 

berbunyi  “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 

(1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda 

paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”, di dalam pasal ini 

menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan 

pelanggaran terhadap hak ekonomi yaitu dengan cara penyewaan 

ciptaan yang digunakan secara komersil maka dijatuhi pidana penjara 

paling lama 1 (satu) tahun, dan/atau dijatuhi pidana denda paling 

banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). Ayat ini mengatur 

tentang pelanggaran terkait penyewaan ciptaan yang dalam hal ini 

tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut ataupun belum memiliki izin 

untuk menyewakan. 

Pasal 113 ayat (2) menjelaskan tpeanggaran yang dilakukan 

dengan cara penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, 

pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan 
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Ciptaan, dan Komunikasi ciptaan. Adapun dalam pasal tersebut 

berbunyi  “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin 

Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf 

c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 

dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah)” dalam ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang tanpa hak 

atau tanpa izin pencipta ataupun pemegang hak cipta melakukan 

pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa penerjemahan ciptaan, 

pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, 

pertunjukan Ciptaan, dan Komunikasi ciptaan yang digunakan secara 

komersil, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 (tiga) 

tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 

(Lima ratus juta rupiah). Dalam ayat ini mengatur tentang pelanggaran 

hak cipta yakni atas penggunaan hak ekonomi yang dilakukan tanpa 

hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta untuk digunakan 

secara komersil dengan cara penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, 

pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan 

Ciptaan, dan Komunikasi ciptaan. 

Pasal 113 ayat (3) menjelaskan pelanggaran yang dilakukan 

dnegan cara penerbitan ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala 

bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan Pengumuman 
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Ciptaan untuk digunakan secara komersil, Adapun dalam pasal 

tersebut berbunyi  “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau 

tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran 

hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara 

Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu 

miliar rupiah)”, ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa 

hak dan/atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 

pelanggaran terhadap hak ekonomi berupa penerbitan ciptaan, 

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian 

Ciptaan atau salinannya dan Pengumuman Ciptaan untuk digunakan 

secara komersil, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 4 (empat) 

tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000 

( satu miliar rupiah). 

Pasal 113 ayat (4)  menjelaskan tentang pelanggaran 

yangdilakukan dengan cara pembajakan, adapun dalam pasal tersebut 

berbunyi “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”, 

dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak 

dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan 
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pelanggaran hak ekonomi  yang memenuhi unsur dalam ayat (3) yakni 

penerbitan ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, 

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan Pengumuman Ciptaan 

yang dilakukan dalam bentuk pembajakan ciptaan, maka dapat 

dijatuhi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 4.000.000.000 (empat miliar 

rupiah 

8. Hak Cipta Menurut Hukum Islam 

Dalam hukum Islam, Hak Kekayaan Intelektual dipandang sebagai 

salah satu huquq maliyyah (hak kekayaan) yang mendapat 

perlindungan hukum (mashun) sebagaimana mal (kekayaan).25  Hak 

Kekayaan Intelektual yang mendapat perlindungan menurut hukum 

islam adalah  Hak Kekayaan Intelektual yang tidak bertentangan 

dengan ketentuan Hukum Islam. Salah satu yang dilindungi adalah 

Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin 

untuk itu dengan tidak mengurang pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 28 tahun 2014 

tentang Hak Cipta).26 Kekayaan berupa hak cipta dalam Islam erat 

kaitanya dengan hak milik, yakni hak untuk menguasai sepenuhnya 

harta atas suatu hasil karya yang terdaftar sebagai hak cipta. Hak milik 

secara bahasa berarti penguasaan terhadap sesuatu, atau sesuatu yang 

                                                           
25 Ketentuan Umum, Nomor 1/MUNAS VII/MUI/5/2005 Tentang Perlindungan Hak 

Kekayaan Inteletual 
26 Ibid. 



45 
 

dimiliki, atau dalam bahasa yang lain terdapat pengkhususan terhadap 

suatu harta yang memungkinkan untuk bertindak hukum terhadap 

benda tersebut sesuai dengan keinginanya selama tidak bertentangan 

dengan shara‘ serta menghalangi orang lain untuk bertindak hukum 

terhadap harta tersebut.27  

Terkait perlindungan Hak Cipta menurut Hukum Islam dalam 

Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta telah mencantumkan 

Firman Allah  tentang larangan memakan harta orang lain secara batil 

(tanpa hak) dan larangan merugikan harta maupun hak orang lain, 

diantaranya: 

“Hai orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta 

sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan 

yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah 

kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah Maha Penyayang 

kepadamu” (QS. An-Nisa’ 4:29). 

“Dan janganlah kebahagiaanmu memakan sebagian harta yang lain 

diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu 

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

memakan sebagian dari pada harta orang lain itu dengan (jalan 

berbuat) dosa padahal kamu mengetahui “ (QS. Al-Baqarah 2:188) 

Adapun dari Firman tersebut sebagai bahan pengingat sebagai 

larangan memakan harta orang lain yang dilakukan secara bathil. Hak 

                                                           
27 Yusdani, “Sumber Hak milik dalam perspektif hukum islam”, Al-Mawarid Edisi IX, 

2003, hlm 59. 
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Cipta disini adalah sebagai harta, karena dapat memberi kekayaan bagi 

pemiliknya. Hak cipta yang dilindungi dalam hukum islam adalah hak 

cipta atas ciptaan yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Sebagaimana mal, Hak Cipta sebagai salah satu jenis Kekayaan 

Intelektual dapat dijadikan obyek akad(al ma’qud ‘alaih), baik akad 

mu’awadhah (pertukaran, komersial), maupun akad tabarru’at 

(nonkomersial), serta diwaqafkan dan diwarisi. Hak cipta, karang-

mengarang dan hak cipta lainnya dilindungi oleh syara’. Pemiliknya 

mempunyai kewenangan terhadapnya dan tidak boleh dilanggar.28 

Setiap bentuk pelanggaran terhadap hak cipta, diantaranya 

menggunakan, mengungkapkan, membuat, memakai, menjual, 

mengimpor, mengekspor, mengedarkan, menyerahkan, menyediakan, 

mengumumkan, memperbanyak, menjiplak, memalsu, membajak HKI 

milik orang lain secara tanpa merupakan kezaliman dan hukumnya 

adalah haram.  

B. Konsep Koreografi 

1. Pengertian Koreografi 

Koreografi adalah pengetahuan penyusunan tari atau 

mengkomposisikan bagian-bagian gerak dan desain komposisi yang 

saling berhubungan antara elemen komposisi tari, keindahan dalam 

gerak dan teknik konstruksi menjadi satu kesatuan yang utuh. 

Koreografi dapat disebut pula sebagai proses penyusunan tarian, atau 

                                                           
28 Keputusan Majma’ al-Fiqh al-Islami Nomor: 43 (5/5) Mu’matar V tahun 1409 H/ 1088 

M tentang Al-Huquq Al-Ma;nawiyyah. 
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biasa disebut Seni Tari, yaitu sebuah seni yang menggunakan 

lambang-lambang gerak tubuh manusia secara berirama yang 

dilakukan ditempat dan waktu tertentu untuk keperluan 

mengungkapakan perasaan, maksud,dan pikiran.29  Kemudian dalam  

prosesnya maka dibentuklah koreografi untuk memperindah tarian 

tersebut. Koreografi sebagai pengertian konsep adalah proses 

perencanaan, penyeleksian, sampai kepada pembentukan gerak tari 

dengan maksud dan tujuan tertentu. Menurut Soedarsono (1986:103), 

pengetahuan komposisi lazim disebut pengetahuan koreografi, yang 

merupakan pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang 

koreografer dari sejak menggarap gerak-gerak tari sampai kepada 

pengetahuan tata cara menyiapkannya pada satu program 

pertunjukan.30   

2. Jenis-jenis Koreografi 

Koreografi atau dapat juga disebut sebagai Pola Garapan, dalam 

perkembangannya pembentukan tarian menurut penyajiannya memiliki 

beberapa jenis, diantaranya : 

a. Tari tunggal ( Solo Dance ) 

Tari tunggal adalah tari yang diperagakan oleh seorang penari, 

baik laki-laki maupun perempuan. Dalam tari tunggal ini, penari 

bebas mengekspresikan dan mengeksplore tarian yang dibawakan 

                                                           
29 Hadi.Waluyo, Pendidikan Seni Drama, Aneka Ilmu, Semarang, 1988, Hlm 7. 
30 Desi Lilianti Akhirta, Afifah Asriati dan Susmiarti, Tinjauan Koreografi Tari Podang di 

Kleurahan Bulakan Balai Kandi Kecamatan Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh,Sendratasi FBS 

Universitas Negeri Padang, Vol 3 No 2 Seri A, 2015,Hlm 66. 
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tanpa terikat dengan penari lainnya. Hal ini berarti bahwa si penari 

harus mempunyai kemapuan terampil dalam olah gerak, rasa, peka 

terhadap irama, dapat mengekspresikan tari yang dibawakan, baik 

koreografinya maupun karakter tari dengan penuh percaya diri, 

serta dapat mengolah dan mengisi ruang pertunjukan. Adapun hal 

yang perlu diperhatikan bagi penari tuggal (solo dance) yaitu : 

1. Penguasaan ragam gerak sesuai koreografi, penguasaan irama 

seiring jiwa atau karakter tari. 

2. Penguasaan ruang pentas; 

3. Percaya diri.31  

b. Tari Berpasangan 

Tari Bepasangan adalah tari yang diperagakan oleh dua 

orang secara berpasangan antara laki-laki dengan perempuan, laki-

laki dengan laki-laki maupun perempuan dengan perempuan. 

Dalam tari berpasangan dibutuhkan  kerjasama dan keterlatihan 

gerak dengan partner ataupun lawan tarinya, agar tercipta 

keselarasan dan keharmonisan saat penampilan koreografi. 

c. Tari kelompok ( Group choreography) 

Tari kelompok yaitu tari yang diperagakan oleh tiga orang atau 

lebih. Dalam tari ini lebih menekankan pada segi kekompakan, 

keserasian yang dibebankan kepada penari. Kekompakan dan 

keserasian penari merupakan kekuatan sehingga akan memberikan 

                                                           
31 https://vorvit.blogspot.co.id/2016/04/jenis-tari-tari-tunggal-berpasangan-kelompok-

masal-dan-drama-tari.html   27/03/2018  2.47 
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daya hidup pada tari kelompok. Maka dari itu prinsip 

koreografinya selalu mempertimbangkan detail gerak yang 

cenderung tidak terlalu rumit jika dibanding dengan koreografi tari 

tunggal. 

d. Tari kolosal  

Tari Kolosal adalah tari yang dilakukan secara massal lebih 

dari banyak kelompok dan biasanya dilakukan oleh setiap suku 

bangsa diseluruh daerah Nusantara.32  Kekompakan, 

keserempakan, dan keselarasan penari menjadi bagian penting 

dalam penampilannya.  

Bentuk penyajian koreografi tari diatas tergantung pada 

kebutuhan koreografer sebagai pengagas, baik bentuk, penyajian, 

dan arah pertunjukan. Dalam pembuatan koreografi juga tidak 

luput dari keberagaman suku bangsa dan letak geografis wilayah 

yang dapat memepengaruhi lahirnya koreografi tari, terutama  gaya 

tariannya. Setiap daerah memiliki gaya tari yang berbeda-beda, 

semisal Yogyakarta yang memiliki gaya yang lemah lembut namun 

tetap terlihat tegas, kemudian ada gaya Sunda yang terlihat energic 

namun tetap tegas. Selain itu setiap daerah juga memiliki cerita  

yang berbeda-beda sehingga pembawaan tarian maupun properti 

yang digunakan guna menunjang koreografi pun berbeda, serta 

musik maupun iringannya juga berbeda. Seseorang yang 

                                                           
32 http://yenirahmaniyah.blogspot.co.id/2015/06/jenis-tari-menurut-koreografinya.html      

1:37 21/03/2018 
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menciptakan koreografi disebut sebagai koreografer atau 

komposer, yaitu seseorang yang aktif dalam pembuatan tari 

maupun koreografi. Koreografer juga dapat disebut sebagai 

seniman tari, karena koreografi tari ini merupakan kegiatan yang 

aktif dalam pembuatan tarian, terutama tarian garapan baru.  

Koreografer juga banyak menciptakan tarian baru yang biasa 

disebut tari kreasi dan kontemporer, adapun jenisnya untuk tari 

kontemporer yaitu : 

a. Post Figurativisme 

Merupakan bentuk karya baru yang mencoba menawarkan 

pengungkapan transformasi sosial budaya serta pandangan 

akulturatif terhadap perubahan juga transformasi budaya. Secara 

maknawi menyajikan perupaan simbolis dari peristiwa-peristiwa 

yang bergaya pada akar kondisi sosial budaya. 

b. Kontemplatif Supranatural 

Merupakan karya tari yang mencoba merambah pada nilai 

spiritual, renungan-renungan nilai mendalam. Perupaan artistik dan 

maknawinya mencoba menjelajahi perenungan melalui simbol dan 

media religi atau bahkan mistis. 

c. Demo Sosialisme 

Dalam karya ini cenderung mengungkap ketimpangan sosial 

politik dan merambah pada kritik. 

d. Komposisi 
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Merupakan karya baru yang berpijak pada penataan dan 

perupaan artistik. Lebih cenderung menyajikan ekspresi penataan 

gerak instrumen terkaitnya, perupaan artistik dipandang sebagai 

pengucapan artistik.33  

3. Proses Pembuatan Koreografi 

Dalam pembuatan koreografi tari tidak hanya membutuhkan gerak 

dan tarian, melainkan juga membutuhkan komposisi tari yang didalam 

terdapat elemen-elemen penunjang kesempurnaan koreografi . 

Komposisi Tari (Pengetahuan Koreografi) menurut Soedarsono adalah 

pengetahuan yang harus diketahui oleh seorang koreografer dari sejak 

menggarap gerak sampai pada pengetahuan tata cara memposisikannya 

pada satu pertunjukan. Adapun elemen-elemen tersebut sebagai 

berikut:  

a. Tema 

Hal yang paling pertama dibuat oleh koreografer, memilih tema 

garapan tarinya, kemudian melakukan survei, riset ataupun 

penelitian sebagai penguat garapannya dan mengembangkan tema-

tema tersebut dalam makna estetika tubuh para penarinya. 

Kekuatan awal penari berada pada tema yang akan digarapnya 

sebagai tari. 

 

 

                                                           
33https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1134411679967256&id=3615133

87257093&_rdc=1&_rdr akses   20/03/2018 15:22 
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b. Gerak Tari 

Gerak yang hadir pada tiap garapan merupakan gerak yang 

bermakna. Sebagaimana kita ketahui dalam bahasa sehari-hari, 

sebagai upaya komunikasi dapat dijumpai melalui gerak. 

Bagaimana komunikasi tersebut menjadi wilayah studi penata 

tari.34  Setiap gerak itu mampu bercerita pada tubuh agar dapat 

dipahami oleh penonton. Yang menjadi sumber utama gerak tari 

adalah tubuh penari. Di sinilah kekuatan kedua yang hadir pada tari 

yaitu Estetika Tubuh. 

c. Desain Lantai 

Garis-garis lantai atau titik-titik yang dilalui oleh penari atau 

biasanya disebut Pola Lantai, dibagi menjadi dua : 

1. Garis Lurus : dapat dibuat kedepan, kebelakang, kesamping 

atau serong. Garis ini memberikan kesan sederhana tapi kuat. 

2. Garis Lengkung ; dapat dibuat melengkukng kemuka, 

kebelakang atau dalam bentuk beberapa rumusan matematika. 

d. Desain Atas 

Desain ini yang bisa dilihat langsung oleh penonton, dimana 

kesatuan tubuh dan properti penunjang terlukis jelas pada penari 

tersebut. Mulai dari gerakan kepala, leher, tangan (jari), pinggang, 

tungkai bawah (kaki, jari, kaki) serta properti yang menjadi 

keutuhan tubuh. 

                                                           
34 Jacquiline Smith, Terjemahan Ben Suharto, Komposisi Tari Sebuat Pertunjukan Praktis 

Bagi Guru, Ikalasti, Yogyakarta, 1985, Hlm 9. 
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e. Desain Dramatik 

Hal ini dibutuhkan terutama pada tarian yang memiliki unsur 

dramatik didalamnya. Dengan desain dramatik diharapkan struktur 

dramatik mulai dari pemaparan cerita, hadirnya klimaks sampai 

pada penurunan suasana (kesimpulan). Desain dramatik dapat juga 

disebut sebagai rangsang gagasan (idesional), dalam hal ini gerak 

dirangsang dan dibentuk dengan intensi untuk menyampaikan 

gagasan atau menggambarkan cerita.35  

f. Musik/Bunyi 

Musik menjadi medium pendukung (bantu) yang tidak dapat 

dipisahkan dari sebuah garapan tari. Musik/bunyi yang 

dipergunakan untuk mengiringi tari harus digarap maksimal sesuai 

garapan tariannya, baik itu dengan alat instrumen penunjang 

atapun bunyi tubuh dan alam. Banyak macam musik yang 

membuat koreografer harus sadar sifat-sifatnya (emotik, 

atmosperik, abstrak, liris, komik, dramatik, pola arsitektural) 

sehingga apabila digunakan sebagai pengiring dapat melengkapai 

dan tidak sebaliknya menjadi bertentang dengan gagasan penata 

tari.36  

g. Dinamika 

Kekuatan yang menjadikna tari lebih menarik. Digambarkan 

sebagai jiwa emosional (rasa) pada gerak. Termasuk didalamnya 

                                                           
35 Ibid, Hlm 23 
36 Ibid, Hlm 20 
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terdapat pergantian tempo dari cepat-medium-lambat atau 

sebaliknya. Dinamika dalam garapan akan membawa penikmat 

koreografi untuk mengikuti rasa yang disampaikan dalam 

pertunjukan. 

h. Komposisi Penari 

Cara penempatan penari serta gerakannya, yang dibagi menjadi 

tiga, yaitu : 

1. Serempak : gerakan atau pola yang dilakukan secara bersama 

oleh ke semua penari 

2. Berimbang : penari dibagi menjadi beberapa kelompok, dimana 

gerakan serta pola dipisah menjadi bagian kelompok tadi. 

3. Terpecah : setiap penari memiliki pola sendiri yang berbeda 

satu dengan yang lain, baik itu dilakukan secara bersamaan 

maupun secara individual terpisah posisi. 

i. Properti Penunjang 

Adapaun properti penunjang dalam sebuah garapan tari, yaitu : 

1. Kostum, dalam hal ini yang perlu diperhatikan adalah warna, 

model, fleksibilitas dan sesuai konsep. Kostum harus membuat 

penari nyaman dalam koreografi, jadi tidak membuat penari 

kesulitan dalam bergerak. 

2. Tata Rias, menjadi unsur penunjang ekspresi tari baik tradisi, 

kreasi dan modern. Selain itu tata rias disini juga menunjang 
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terbentuknya karakter dan watak dari suatu tarian dalam 

koreografi. 

3. Stage  merupakan Tempat dilaksanakannya pertunjukan. 

Tempat pertunjukan ini bisa dilakukan didalam gedung 

(indoor) seperti gedung pertunjukan, pendopo, ruang tertutup 

dan arena. ataupun di luar gedung (outdoor)  seperti lapangan, 

halaman, taman kota ataupun alam, yang dalam hal tidak ada 

pembatas ruang penari untuk mengeksplor geraknya. 

4. Handprof (Perlengkapan Tari), digunakan sesuai dengan 

konsep tari, seperti peding, meja, tombak, kursi, selendang, dll. 

5. Lighting, sebagai penunjang akhir tetapi penentu dari sebuah 

kesuksesan tari (khususnya untuk koreografi yang 

pertunjukannya berada di dalam gedung). 

Semua yang telah terurai diatas merupakan komponen-komponen 

yang harus ada sebagai penunjang kesempurnaan terbentuknya suatu 

koreografi oleh koreografer. Koreografer atau komposer atau penata 

tari selain hal-hal diatas yang harus diperlukan, seorang koreografer 

juga memerlukan pengalaman yang baik serta kesadaran artistik yang 

tinggi, tetapi dapat dikenali baik oleh awam maupun anak-anak. 

Bagaimana sebuah tari yang baik dapat dihargai secara keseluruhan.37  

Selain itu dalam penyajian koreografi ada juga yang bersifat drama 

dan non-drama. Dalam koreografi bersifat drama di sini ada dramatik 

                                                           
37 Ibid, Hlm 76 
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dan dramatari. Dramatik mengandung arti bahwa gagasan yang 

dikomunikasikan sangat kuat dan penuh daya pikat, dinamis dan 

banyak ketegangan, serta dimungkinkan melibatkan konflik antara 

orang perorangan dalam dirinya atau dengan orang lain. Dramatik 

akan memusatkan perhatian pada sebuah kejadian atau suasana yang 

tidak menggelarkan cerita. Untuk dramatari mempunyai cerita untuk 

diungkapkan dan diulas sampai akhir cerita. Dalam hal ini adalah 

menceritakan dari awal hingga akhir dari pada cerita digagas. 

Kemudian ada koreografi non-drama, dalam koreografi ini hampir 

sama dengan koreografi dramatik. Namun dalam koreografi non-

drama tidak mengagas sifat-sifat sesorang, kebanyakan non-drama 

lebih mengulas aktivitas sehari-hari di lingkungan masyarakat sekitar.  

4. Manfaat Koreografi 

Koreografi ada sebagai proses penciptaan suatu karya yang digarap 

dalam bentuk tarian. Adanya koreografi sebagai suatu proses ini 

sangat berpengaruh dalam tercapainya karya tari yang  indah dan 

selaras sesuai dengan konsep serta gagasan si pencipta. Dalam 

penciptaannya pun tidak hanya sekedar membuat tarian, namun 

bagaimana pesan-pesan yang diciptakan melalui koreografi ini dapat 

tersampaikan kepada audience atau penikmatnya. Adapun manfaat 

dari terciptanya koreografi, diantaranya sebagai berikut : 

a. Media Ekspresi 



57 
 

Adanya koreografi ini diciptakan sebagai media ekspresi 

pencipta dalam menanggapi permasalahan-permasalahan disekitar 

mereka, baik terkait issue, kejadian alam, sosial dan budaya. Aksi 

yang ditimbulkan di Masyarakat akan menimbulkan reaksi bagi 

seniman-seniman koreografi untuk menanggapi adanya masalah 

tersebut yang kemudian tanggapan tersebut dibuat dalam bentuk 

karya koreografi, yang dalam hal ini reaksi tersebut masih dapat 

dinikmati keindahannya dalam bentuk tarian. 

b. Peka terhadap Lingkungan 

Lingkungan sekitar dapat dijadikan sebagai acuan maupun 

bahan konsep  dalam pembuatan koreografi. Hal ini sebagai hasil 

kepekaan terhadap keadaan lingkungan sekitar si pencipta, 

sehingga dapat terbentuk suatu karya dan dapat dinikmati 

keindahannya tanpa harus menyinggung pihak mana pun. 

c. Sebagai Hiburan 

Inti dari adanya koreografi adalah sebuah karya 

pertunjukan yang memiliki cerita maupun tak bercerita yang pada 

akhirnya menjadi sebuah seni pertunjukan yang dapat menghibur 

para penikmatnya atau audience. Koreografi ini ada pada akhirnya 

untuk menghibur dan menjadi sebuah pertunjukan yang memiliki 

nilai. 

d. Membentuk Kreatifitas 
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Dalam pembuatan koreografi bukanlah hal yang mudah 

untuk menjadikan karya yang indah. Terlebih apabila ada pesan 

yang harus disampaikan dalam karya tersebut. Koreografi ini justru 

memberikan kemampuan dalam kreatifitas bagi si pencipta untuk 

menciptakan karya seunik dan sekreatif mungkin. Mulai dari 

pemilihan gerak, tata panggung, lighting, busana hingga penari 

yang sesuai dengan karya. Sehingga membentuk karya koreografi 

yang sempurna dan dapt ditampilkan dengan indah dan dapat 

tercapai sesuai keinginan si pencipta. 
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BAB III 

KEABSAHAN KEPEMILIKAN HAK CIPTA KOREOGRAFI 

DI LINGKUNGAN DOSEN INSTITUT SENI INDONESIA 

YOGYAKARTA 

A. Keabsahan Kepemilikan atas Hak Cipta Koreografi di Lingkungan 

Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

Di dalam Undang-undang hak cipta dijelaskan bahwa hak cipta 

lahir setelah suatu karya dapat tercipta dan terwujud secara nyata.  

Adanya karya yang telah terwujud ini maka si pencipta berhak untuk 

menguasai karyanya secara keseluruhan atau dengan kata lain 

memiliki dan menguasain hak eksklusif atas karya tersebut secara 

keseluruhan , yang di dalamnya terdapat hak moral dan hak ekonomi. 

Semua pencipta tentu saja memiliki hak yang sama untuk menguasai 

karyanya terkait hak ekslusifnya, namun hal tersebut berbeda dengan 

pencipta yang dalam pengerjaannya terikat Hubungan Dinas, yaitu 

adanya hubungan pegawai negeri dengan institusi. Pernyataan tersebut 

di atur secara khusus dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, yang berbunyi “Kecuali diperjanjikan 

lainPemegang Hak Cipta dan Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta 

dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu Instansi 

Pemerintah”. 

Institut Seni indonesia Yogyakarta merupakan institusi yang aktif 

dalam pembuatan Koreografi, yang koreografi ini merupakan salah 
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satu karya cipta yang dilindungi dalam Undang-undang Hak Cipta. 

Bukan hanya mahasiswa yang aktif dalam pembuatan koreografi, 

namun Dosen juga merupakan pihak yang aktif dalam pembuatan 

karya koreografi, dan Dosen merupakan salah satu pihak yang dapat 

dikatakan sebagai pencipta yang otomatis dapat menikmati hak 

eksklusif dari karya ciptanya.  Di Jurusan Seni Tari dalam pencatatan 

karya cipta koreografi sejauh ini belum ada yang mendaftarkan, 

terlebih banyaknya pendapat yang menjelaskan prosedur pencatatan 

sangatlah rumit dan prosesnya yang dikenal cukup lama. Kemudian 

karena adanya tambahan biaya pencatatan yang diketahui cukup 

mahal. Dosen Jurusan Seni Tari tentu paham dan mengetahui tentang 

Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual, bahkan sudah tidak asing lagi 

bagi dilingkungan kesenian.  Para Dosen mengetahui tentang Hak 

Kekayaan Intelektual hanya sebatas  untuk dicatatkan tanpa 

mengetahui penjelasan lebih rinci dan mendalam. Pencatatan ini 

dianggap sebagai sesuatu yang kurang diminati oleh para Dosen, 

pencatatan kurang diminati karena alasan yang sudah dijelaskan 

sebelumnya. Jadi hasil dari wawancara, banyak dari Dosen yang 

enggan mendaftarkan karyanya. 

Pada kenyataan pencatatan tersebut bukanlah hanya sebatas 

membahas kehakmilikkan maupun royalti, namun lebih pada 

perlindungan hukum dan kekuatan hukum yang mengikat sehingga 



61 
 

adanya pencatatan ini tidak ada pihak lain yang dapat mengganggu 

gugat maupun campur tangan terhadap karya tersebut. 

Sudah banyak Dosen yang mengetahui terkait  Pendaftaran Hak 

Kekayaan Intelektual, bahkan pendaftaran tersebut dirasa tidak asing 

lagi karena sering dari para Dosen mengikuti seminar Hak Kekayaan 

Intelektual. Namun banyak dari hasil seminar tersebut mereka hanya 

mengetahui tentang pendaftaran saja, belum sepenuhnya mengetahui 

alasan kenapa suatu ciptaan harus didaftarkan. Para Dosen belum 

mengetahui hak-hak apa saja yang didapat dari adanya pencatatan 

karya, hak yang dimaksud adalah hak eksklusif. Terkait Hak eksklusif 

yang didapat dalam pencatatan karya cipta, para  Dosen kurang 

mengetahui terkait istilah tersebut, termasuk hak-hak yang termuat 

dalam hak eksklusif  yang berupa hak moral dan hak ekonomi. Mereka 

hanya paham apabila sudah didaftarkan maka karya tersebut akan 

menjadi milik mereka serta keuntungan dari pencatatan tersebut adalah 

mereka akan mendapatkan royalty. 

Selain itu, Para Dosen banyak yang belum mengetahui Hak 

Kekayaan Intelektual secara mendalam, terutama peraturan tentang 

hak cipta yakni Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak 

Cipta. Bahkan untuk peraturan khusus hak cipta seorang Pegawai 

Negeri Sipil atau PNS mereka belum mengetaui sama sekali. Dapat 

kita ketahui bahwa peraturan khusus hak cipta PNS adalah peraturan  

yang terpenting bagi para Dosen tersebut, karena hal tersebut 
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menyangkut status kepegawaiannya sebagai pegawai negeri sipil atau 

memiliki hubungan dinas dengan negara. Para Dosen yang beberapa 

kali mengikuti Seminar tentang Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

diketahui hanya dijelaskan secara umum saja , tidak dijelaskan secara 

khusus bidang Hak Kekayaan Intelektual yang seharusnya diterapkan, 

terutama tentang Hak Cipta. Ada beberapa dari para Dosen yang 

menganggap bahwa koreografi termasuk dalam kategori hak paten, 

padahal koreografi masuk dalam kategori hak cipta. Hal tersebut 

terjadi karena ada dari karya bidang lain yang dicatatkan dan di 

patenkan. Tentu hal tersebut membuat para Dosen menyangka bahwa 

karya koreografi mereka termasuk dalam hak paten. Dari sisi ini justru 

terlihat sekali bahwa dalam seminar yang diikuti beberapa kali tidak 

menjelaskan secara terperinci terkait bidang-bidang dalam Hak 

Kekayaan Intelektual, termasuk perbedaan antara hak cipta dan hak 

paten.  

Kemudian peraturan khusus yang mengatur tentang pegawai dalam 

hubungan dinas atau dalam ini PNS, yang  diatur dalam pasal 35 

Undang-undang Hak Cipta, di mana dalam peraturan tersebut yang 

dianggap sebagai pencipta adalah Institusi Pemerintah kecuali 

sebelumnya sudah ada perjanjian terkait hak cipta dengan Institutsi 

Pemerintah yang menaungi PNS tersebut. Pernyataan tersebut tidak 

bisa dibenarkan oleh Dosen, bahkan besar dari mereka meragukan dan 

tidak menyetujui peraturan tersebut. Hal ini dikarenakan karya 
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koreografi yang diciptakan oleh para Dosen berasal dari ide dan 

gagasan Dosen-Dosen tersebut, maka terkait pencipta maupun pemilik 

hak cipta akan menjadi milik si pencipta karya yang dalam hal ini 

adalah Dosen, bukan dimiliki oleh Institutsi Pemerintah yang 

menaungi.  

Dari Hasil analisa yang telah dijabarkan di atas, tentu hal itu rentan 

terjadinya pelanggaran undang-undang, karena kepemilikan hak cipta 

yang dimiliki secara pribadi tidaklah sesuai dengan peraturan yang 

semestinya dibuat oleh pemerintah dan Hak Cipta yang dimiliki oleh 

Dosen statusnya tidaklah absah. Mengenai hal tersebut, apabila Institut 

Seni Indonesia Yogyakarta merasa dirugikan, maka Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta berhak untuk melakukan tuntutan ke muka 

pengadilan atas karya yang diciptakan oleh para dosen tersebut. Hal 

tersebut karena yang dianggap sebagai pencipta menurut undang-

undang hak cipta adalah Institutsi Pemerintah yaitu Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta. 

Karya Koreografi Dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

dalam Pasal 35 Undang-undang Hak Cipta, yang memiliki peraturan 

secara khusus dibanding pencipta karya yang lainnya karena memiliki 

hubungan kepegawaian negeri dengan negara. Adapun kepemilikan 

hak cipta oleh Dosen atas koreografi ini dapat menjadi sah dan tidak 

sah. Sesuai dengan prosedur yang selama ini telah dilakukan oleh 
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Dosen,  bisa jadi prosedur tersebut sesuai atau bahkan tidak sesuai 

dengan pasal 35 Undang-undang Hak Cipta. 

Kepemilikan hak cipta atas koreografi Dosen  akan disebut sah 

apabila di pencipta memiliki hak eksklusif, yakni berupa hak moral 

dan hak ekonomi dalam karya ciptaannya tersebut. Sah dalam hal ini 

adalah baik proses, pencatatan maupun pembuatannya sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan yang ciptakan oleh Pemerintah. Pada 

dasarnya pencipta yang memiliki karya, dalam pendaftaran hak cipta 

pasti memiliki hak eksklusif, tidak terkecuali pencipta yang statusnya 

hubungan dinas, dalam pesanan maupun kontrak kerja. Undang-

undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah dijelaskan 

terkait peraturan tersebut. Untuk kepemilikan hak cipta koreografi di 

Lingkungan Institut Seni Indonesia Yogyakarta di atur dalam pasal 40, 

yang kemudian untuk di Lingkungan Dosen di atur dalam pasal 35. 

Dalam Pasal 35 tersebut menjelaskan bahwa untuk karya cipta yang 

diciptakan oleh pegawai dalam hubungan dinas, maka yang dianggap 

sebagai pencipta adalah Instansi Pemerintah yang menaungi pegawai 

tersebut. Dalam hal ini berarti karya koreografi tersebut menjadi milik 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta, dan tidak bisa dimiliki secara 

pribadi oleh Dosen yang bersangkutan. Namun, kepemilikan tersebut 

akan sah apabila dalam penciptaannya tersebut sebelumnya ada izin 

maupu perjanjian terlebih dahulu dengan Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta yang notabene nya sebagai Instansi Pemerintah.  
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Perjanjian tersebut berisi terkait Pembagian hak bahwa yang di anggap 

sebagai Pencipta atas karya koreografi tersebut adalah Dosen pencipta 

koreografi yang bersangkitan. Sehingga dari adanya perjanjian 

tersebut, Dosen pemilik karya berhak atas hak eksklusif yang diberikan 

oleh negara berupa hak moral dan hak ekonomi, serta mendapatkan 

royalti atas karyanya yang digunakan. Kemudian kepemilikan tersebut 

dianggap sah dan tidak menciderai peraturan dalam Undang-undang 

Hak Cipta. Sehingga dalam kepemilikan tersebut mendapat 

perlindungan dan kekuatan hukum. 

Kemudian kepemilikan hak cipta atas karya koreografi yang 

dimiliki Dosen akan tidak sah apabila dalam prosesnya tidak melalui 

prosedur yang telah di atur dalam undang-undang. Akibat dari tidak 

sahnya kepemilikan tersebut, maka pencipta tersebut tidak memiliki 

hak eksklusif dari negara, yakni berupa hak moral dan hak ekonomi 

serta perlindugan hukumnya. Tidak sahnya kepemilikan tersebut dari 

segi hak moral, tentu penciptaannya tidak diakui secara hukum atas 

penciptanya, karena menurut undang-undang yang dianggap sebagai 

pencipta karya untuk pencipta dalam hubungan dinas adalah Instansi 

Pemerintah. Jadi karya tersebut akan otomatis menjadi milik Institut 

Seni Indonesia Yogyakarta. Maka dari itu dari kepemilikan secara 

sepihak oleh Dosen yang tidak melalui prosedur sesuai undang-undang 

maka Dosen tidak berhak atas hak eksklusif  dan mendapatkan dari 

negara. Di lihat dari segi hak ekonomi, kepemilikan yang tidak sah 
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tidak berhak atas hak ekonomi yakni berupa royalty atau keuntungan 

dari adanya karya tersebut maupun yang lainnya. Apabila hak-hak 

tersebut masih dilaksanakan secara individu tanpa prosedur yang telah 

diatur, pihak yang berkepentingan berhak untuk melakukan gugatan 

atas karya yang diklaim oleh Dosen, dalam hal ini yang berhak adalah 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah. Hal 

ini berarti pihak Institut Seni Indonesia Yogyakarta berhak untuk 

melakukan gugatan akibat adanya pelanggaran yang mencederainya. 

Telah dipaparkan sebelumnya para Dosen sampai sekarang 

masih beranggapan bahwa karya koreografi yang diciptakan oleh 

mereka akan menjadi milik mereka atau hak cipta mereka. Padahal kita 

ketahui dalam undang-undang mengatur khusus tentang kepemilikan 

hak cipta oleh PNS. Anggapan ini ada karena para Dosen beranggapan 

bahwa karya ataupun gagasan atas penciptaan koreografi ini berasal 

dari hasil pemikiran Dosen sehingga ciptaan tersebut akan menjadi hak 

cipta Dosen. Adapun apabila Dosen bekerja sama dengan 

mahasiswanya hanya sebatas kepanitiaan, untuk ide dan gagasan tetap 

berasal dari Dosen yang menciptakan koreografi, sehingga koreografi 

tersebut akan tetap diklaim dan menjadi hak cipta dan dimiliki secara 

utut oleh Dosen tersebut. 

Dosen yang statusnya sebagai pegawai negeri sipil harus 

mentaati dan mematuhi  peraturan yang dibuat oleh negara, hal ini 

tercatum dalam Pasal 21 hururf d Undang-undang Nomor 5 Tahun 
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2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Namun, pada kenyataannya 

terkait peraturan tersebut belum ada yang mengetahuinya, terlebih 

terkait kepemilikan hak cipta yang secara khusus mengatur  para 

Dosen. Kepemilikan Hak Cipta pada dasarnya dapat dimiliki oleh 

siapa pun selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan. Kepemilikan Hak Cipta oleh Dosen ini tidaklah sesuai 

dengan peraturan dalam Pasal 35, karena dimiliki dan diklaim secara 

pribadi oleh Dosen-dosen tersebut. Terlebih sebelumnya belum ada 

negosiasi ataupun perjanjian sebelumnya dengan Institusi. Maka dari 

kepemilikan yang diklaim secara sepihak tanpa prosedur yang 

ditentukan dalam Undang-undang, dianggap kepemilikan tersebut 

tidaklah absah secara hukum. 

Kepemilikan secara sepihak atau pribadi yang dilakukan oleh 

Dosen Tari Institut Seni Indonesia Yogyaarta terjadi bukan semata-

mata ketidaktahuan para dosen yang bisa dikatakan masih awam 

tentang hak cipta, namun beberapa faktor dapat mempengaruhi tidak 

terlaksanakannya ketentuan pasal 35 tersebut. Adapun faktor-faktor 

yang mempengaruhi, diantaranya : 

a. Belum ada peraturan yang mengatur terkait Pencatatan Hak Cipta 

Di Institut Seni Indonesia, merupakan perguruan tinggi 

berbasis seni, di mana sebagian karyanya masuk dalam kategori 

hak cipta. Adapun manfaat dari Hak Cipta ini adalah untuk 

memberikan perlindungan secara hukum dari negara dan mendapat 
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hak eksklusif berupa hak moral dan hak ekonomi.  Setelah penulis 

melakukan wawancara dengan ketua Jurusan Tari, ternyata untuk 

pencatatan HAKI ini belum diatur di Fakultas Seni Pertunjukan 

terutama di Jurusan tari sendiri. Bahkan untuk taraf Institusinya 

pun belum mengatur secara khusus. Dengan kata lain di Institut 

Seni Indonesia Yogyakarta belum mengatur terkait pencacatan Hak 

Kekayaan Intelektual. Hanya ada beberapa jurusan saja yang 

mengatur tentang pencatatan HAKI, tapi hal tersebut masih bisa 

dihitung jari. Peraturan disetiap fakultas di Institut Seni Indonesia 

berbeda, sehingga penerapannya pun tidak keseluruhan.  

b. Pola Pikir Dosen 

Pencatatan Hak Kekayaan Inteltekual (HAKI) ini tidaklah 

asing bagi Dosen Jurusan Tari untuk mendaftarkan karya 

koreografinya,  namun para Dosen menganggap adanya 

pencatatann ini belum sesuai dengan budaya di Lingkungan 

mereka. Hal ini disebabkan pencatatan HAKI ini dianggap sebagai 

budaya barat yang selalu mengkaitkan semua hal dengan materiil, 

sedangkan budaya orang timur yang lemah lembut lebih 

mengedepankan moral. Jadi, Dosen apabila karyanya dipakai oleh 

orang lain  mereka tidak mempermasalahkan terkait royalti atau 

upah dari peminjaman karya tersebut, asalkan dalam pementasan 

harus disebutkan nama pencipta pementasan karyanya.  

c. Ketidaktahuan tentang Undang-Undang Hak Cipta 



69 
 

Hak Cipta diatur dalam undang-undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta. Adapun jenis-jenis karya yang dilindungi 

dalam hak cipta telah dijelaskan dalam Pasal 40, termasuk di 

dalamnya adalah Tari dan Koreografi.  Bahkan bisa dikatakan 

untuk semua karya yang diciptakan di Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta masuk dalam golongan Hak Cipta. Namun 

ketidaktahuan Dosen terkait Undang-undang Hak Cipta membuat 

para Dosen banyak yang salah akan pemahaman hak cipta. 

Misalnya ada karya Dosen bidang Seni lain yang di masukan 

dalam Hak Paten. Sedangkan Hak Paten ini hak yang diberikan 

untuk suatu penemuan-penemuan baru yang memiliki nilai manfaat 

dan bisa berlaku dimuka umum. Ketidaktahuan ini seolah terlihat 

menjadi salah kaprah, selain mereka tidak mengetahui di sisi lain 

pihak kantor pencatatan HAKI seharusnya menjelaskan terlebih 

dahulu tentang macam-macam Hak Kekayaan Intelektual, dan 

seharusnya pencatatan tersebut pun akan digagalkan atau tidak 

diterima oleh pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, 

karena salah memasukan atau mencatatkan jenis penemuan. 

Namun pada kenyataannya bisa di masukan pada jenis Hak 

Kekayaan Intelektual bidang lainnya. 

d. Belum Ada Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) 

Penerapan Mata Kuliah Hak Kekayaan Intelektual di 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta tidaklah berjalan secara merata. 
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Hal tersebut dapat diketahui tidak semua fakultas maupun juruan 

yang memiliki mata kuliah HAKI. Mata Kuliah HAKI di Jurusan 

Tari pun belum di adakan, sehingga dalam pembekalan penciptaan 

karya untuk masalah pencatatan karya belum banyak yang 

mengetahui. Adapun seminar tentang pencatatan HAKI hanya 

dijelaskan konsep HAKI secara umum, yakni tidak secara khusus. 

Terlebih terkait Hak Cipta yang seharunya lebih dominan untuk 

dijelaskan. 

Jadi berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Hak 

Cipta koreografi Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta tidaklah 

sah, karena dalam kepemilikan Hak Ciptanya tidak melalui 

prosedur yang telah diatur dalam undang-undang dan tanpa izin 

terlebih dahulu dari pihak Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 

Terlebih kepemilikan tersebut tidak melalui proses pendaftaran, 

sehingga kepemilikan Hak Cipta tersebut tidak absah secara 

hukum. 

 

B. Perlindungan Hukum Hak Cipta Koreografi di Lingkungan Dosen 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

Semakin hari semakin banyak karya cipta yang yang tercipta, baik di 

Lingkungan Instansi Pemerintah. Maka semakin banyak karya yang 

bermunculan, maka semakin rawan adanya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap karyanya. Pelanggaran yang  paling sering dilakukan adalah  
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dengan cara pembajakan atau pun hal yang serupa demi mendapatkan hak 

eksklusif dari karya tersebut. Adanya pelanggaran tersebut tentu si 

pencipta tidak dapat menikmati hak-hak yang seharusnya menjadi milik si 

pencipta, dengan hal ini berarti ada hak-hak  pencipta yang dilanggar oleh 

pihak lain dan merugikan si pencipta. Dengan banyaknya hasil karya cipta 

yang dibajak, dapat dipastikan akan merugikan pencipta, industri 

(pengusaha) maupun negara. Pembajakan berarti perampokan. Artinya 

mengambil hak milik orang lain dengan cara kekerasan ataupun dengan 

cara paksa.38 Jika pembajakan tidak terjadi pencipta akan mendapatkan 

dan menikmati royalty atas hasil karya ciptanya. Ketika terjadi 

pembajakan, royalty yang menjadi hak-hak pencipta tidak di dapatkan 

oleh pencipta. Pelanggaran tersebut tentu dapat mengundang si pencipta 

untuk melakukan upaya hukum demi mempertahankan hak eksklusifnya. 

Tentu adanya pencatatan atas karya yang dibuat oleh pencipta bukan 

tanpa alasan, seperti kronologi diatas maka munculan konsepsi terhadap 

perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual dilakukan berupa Hak Cipta, 

yakni untuk melindungan hak-hak pencipta atas karya ciptaannya dari 

pihak-pihak lain.  

Konsepsi perlindungan Hukum bagi Karya cipta dalam pencatatan 

Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya hanya sebagai penguat dimuka 

pengadilan apabila terjadi sengketa dan mendapatkan perlindungan hukum 

dari pemerintah. Adanya kekuatan dimuka hukum dan perlindungan 

                                                           
38 Yustisia. Vol. 4 No. 3 September – Desember 2015, KONSEP PERLINDUNGAN HAK 

CIPTA DALAM RANAH HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL(Studi Kritis Pembajakan 

Karya Cipta Musik dalam Bentuk VCD dan DVD). 
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hukum bukan tanpa alasan, karena dalam hal ini secara otomatis 

pemerintah telah melindungi hak-hak si pencipta untuk menguasai dan 

mempertahankan karyanya dari pihak lain. Selain itu adanya perlindungan 

hukum atas karya tersebut juga memberi kekuatan si pencipta secara 

hukum untuk mempertahankan dirinya atas karyanya, agar hak-hak 

eksklusif pencipta tidak ada campur tangan dalam pemanfaatan dari 

karyanya, baik hak moral ataupun hak ekonomi yang berupa royalti. Selain 

melindungi hak-hak pencipta, adanya pencatatan ini juga melindungi 

karya si pencipta. Karya si pencipta tidak ada yang mengganggu gugat, 

karena sudah dipastikan karya ini akan aman karena sudah dicatatkan. 

Negara akan melindungi karya si pencipta dari gangguan pihak lain, 

sehingga tidak ada pihak lain yang sembarang mengakui maupun memiliki 

karya si pencipta.  

Mengulas kembali bahwa Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

merupakan perguruan tinggi negeri berbasis seni dibawah Kementerian 

Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik indonesia (Kemendikti). 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta dengan ini merupakan Instansi 

Pemerintah karena masih dibawah naungan kementerian. Pembuatan 

Koreografi yang diciptakan oleh para dosen terkait hak cipta diatur dalam 

pasal 35 , bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah. Hal ini dikarena status 

para dosen yang merupakan Pegawai Negeri Sipil, yang dengan ini 

memiliki hubungan dinas dengan instansi pemerintah tersebut. Maksud 
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dari hubungan dinas adalah adanya hubungan kepegawaian negeri dengan 

instansinya. Dalam Undang-undang hak cipta sebelumnya yakni Undang-

undang Nomor 7 Tahun 1987 dalam pasal 8 ayat (1) dalam penjelasannya 

bahwa Ciptaan yang dimaksud erat hubungannya dengan pekerjaan 

seorang pegawai negeri sipil, yakni dalam rangka meningkatkan karir atau 

prestasi kerjanya. Atas dorongan dari atasnnya maka dapatlah seorang 

pegawai negeri sipil tersebut menciptakan sesuatu. Hal tersebut 

merupakan kewajiban atasan dari pegawai negeri sipil untuk mendorong 

prestasi kerja bawahannya.39  Dorongan disini dapat diartikan sebagai 

bantuan secara material untuk kelangsungan dan kelancaran seorang 

pegawai negeri sipil dalam menciptakan karya. Dalam atasan bertindak 

dalam memberi dorongan, hal ini atasan bertindak atas nama Institutsi 

tempatnya bekerja. Jadi, dalam pembuatan suatu karya ciptaan yang 

dilakukan oleh pegawai negeri sipil yang mendapat dorongan dari atasan 

atas seluruh proses pembuatan karya atau dengan kata lain seluruh biaya 

kegiatan penciptaan karya ini berasal dari Instansi yang menaunginya guna 

mencapai karir prestasi dalam kerjanya. Maka karya yang dibuat oleh 

pegawai negeri sipil tersebut akan kembali kepada Instansi yang 

mendorongnya dalam membuat karya cipta, sehingga Hak ciptanya akan 

beralih kepada Instansi tempat pegawai tersebut bekerja. Adanya uraian 

tersebut diatas maka dengan itu diatur dalam undang-undang . Untuk hak 

cipta yang diciptakan oleh pegawai negeri sipil atau dalam hubungan dinas 

                                                           
39   J.C.T. Simorangkir, Undang-undang Hak Cipta 1987,Djambatan,Jakarta, 1988, Hlm 

21. 
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diatur dalam pasal 35 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang 

Hak Cipta yaitu “Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas 

Ciptaan yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap 

sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah”, Pasal tersebut menjelaskan 

ciptaan yang dibuat oleh pegawai dalam hubungan dinas maka yang 

dianggap sebagai pencipta adalah Instansi Pemerintah, dengan ini berarti 

Instansi pemerintah juga berhak atas hak cipta dari ciptaan tersebut. 

Namun hal tersebut bisa berubah apabila sebelumnya antara Instansi 

dengan Pegawainya ada perjanjian mengenai kepemilihannya.  

Kepemilikan hak cipta akan secara ototmatis menjadi milik Instansi 

Pemerintah tanpa harus mendaftarkan terlebih dahulu karena telah diatur 

dalam Undang-undnag Hak Cipta, bahkan sudah terancang dari awal 

Undang-undang Hak cipta Tahun 1982. Peraturan tersebut berlaku juga 

untuk pembuatan Koreografi di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, 

bahwasanya yang menjadi Pencipta atas koreografi yang diciptakan oleh 

para Dosen adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta bukan dosen-

dosennya, kecuali ada perjanjian lain sebelumnya yang mengatur 

kepemilikan. Kepemilikan hak cipta ini sudah pasti menjadi hak milik 

Institusi selama tidak ada perjanjian. Namun apabila tidak ada perjanjian 

dan yang menjadi pencipta serta pemilik hak cipta adalah Dosen, tentu hal 

tersebut telah melanggar peraturan dalam undang-undang hak cipta dan 

kepemilikan tersebut dapat dikatan illegal atau tidak absah, terlebih hak 

ekonomi digunakan secara komersil, dan hal tersebut dapat mengakibatkan 
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sengketa. Dalam kepemilikan Hak Cipta koreografi yang dimiliki oleh 

Dosen tanpa prosedur yang telah diatur khusus dalam Undang-undang atau 

tanpa izin dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta maka kepemilikan 

tersebut tidak akan mendapat perlindungan hukum dan kekuatan hukum 

dari pemerintah. Bahkan pihak Institut Seni Indonesia dalam melakukan 

upaya hukum untuk melindungi hak-haknya 

Pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum bagi Instansi 

Pemerintah dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, 

arbitrasi atau pengadilan, yang berhak mengadili sengketa hak cipta adalah 

pengadilan niaga .40 Adapun penyelesaian yang dapat dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Melalui Alternatif  Penyelesaian Sengketa dan arbitrase 

Penyelessaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa dan 

arbitrase merupakan penyelesaian sengketa yang mengesampingkan 

penyelesaian melalui pengadilan atau non litigasi. Penyelesaian ini telah 

diatur dalam Undang - undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan 

Alternatif Penyelesaian Sengketa. Alternarif penyelesaian Sengketa 

merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui 

prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan 

dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.  

Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak 

melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik 

                                                           
40   Lihat Pasal 95 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan. 

Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian 

sengketa dapat diselesaikan dalam pertemuan langsung para pihak dalam 

waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam 

suatu kesepakatan tertulis.41  Namun apabila dalam penyelesaian sengketa 

tersebut tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para 

pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang 

atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator. Kemudian 

apabila para pihak tersebut dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari 

dengan bantuan seorang atau lebih penasehat ahli maupun melalui seorang 

mediator tidak berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak 

berhasil mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat 

menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif 

penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.  

Untuk kemudian menunjuk badan arbitrase untuk menyelesaikan beda 

pendapat perdata, setelah mendapat kesepakatan bersama antara kedua 

belah pihak. Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di 

luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang 

dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan.42  Menggunakan 

lembaga arbitrase, setelah penunjukan mediator oleh lembaga arbitrase dan 

alternatif penyelesaian sengketa dalam waktu 7 (tujuh ) hari usaha mediasi 

harus sudah dapat dimulai. Dalam melakukan usaha mediasi harus 

                                                           
41 Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif 

penyelesaian Sengketa. 
42 Ibid. Pasal 1 angka 1. 
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memegang teguh kerahasiaan, apabila dicapai kesepakatan maka 

kesepakatan tersebut harus ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.  

Tercapainya kesepakatan antara kedua belak pihak tersebut dalam bentuk 

tertulis, sifatnya final dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan dengan 

itikad baik serta wajib didaftarkan di Pengadilan Negeri dalam waktu 

paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan.43  Namun apabila 

penyelesaian arbitrase tidak mencapai kesepakatan maka maka para pihak 

berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha 

penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad–hoc. 

2. Melalui Gugatan ke Pengadilan  

Pengadilan yang berwenang menangani sengketa hak cipta adalah 

pengadilan niaga. Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada 

pengadilan Niaga yang kemudian akan dicatat oleh panitera. Kemudian 

panitera menyampaikan permohonan gugatan kepada ketua Pengadilan 

Niaga dalam waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak tanggal 

gugatan didaftarkan.44  Setelah menentukan hari sidang dan melaksanakan 

sidang atas pelanggaran hak cipta, maka putusan atas gugatan harus 

diucapkan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak gugatan didaftarkan, 

yang diumumkan dalam sidang yang sifatnya terbuka untuk umum. 

Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi, atas 

persetujuan Ketua Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat 

diperpanjang selama 30 (tiga puluh) Hari. Kemudian Putusan Pengadilan 

                                                           
43 Ibid. Pasal 6 ayat (7) 
44 Ibid. Pasal 100 
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Niaga harus disampaikan oleh juru sita kepada para pihak paling lama 14 

(empat belas) Hari terhitung sejak putusan diucapkan. 

Selain ketentuan-ketentuan penyelesaian sengketa diatas , pelanggaran 

hak cipta dapat mengakibatkan timbulnya pelanggaran terhadap ketentuan 

pidana dan dapat dijatuhkan denda atas perbuatan tersebut. Secara umum 

pelanggaran melawan hukum diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-

undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi “ Tiap perbuatan 

yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, 

mewajibakan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya 

untuk menggantikan kerugian tersebut”, maka si pelanggar wajib 

mengganti kerugian atas tindakan yang merugikan pihak yang lain.  

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terkait kerugian dan penjatuhan 

denda telah diatur dalam pasal 113 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta, adapun penjabaran ketentuan tersebut sebagai berikut; 

Pasal 113 ayat (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan 

pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) 

huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak 

Rp100.000.000 (seratus juta rupiah)”, di dalam pasal ini menjelaskan 

bahwa setiap orang yang tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak 

ekonomi yaitu dengan cara penyewaan ciptaan yang digunakan secara 

komersil maka dijatuhi pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun, dan/atau 

dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah). 
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Ayat ini mengatur tentang pelanggaran terkait penyewaan ciptaan yang 

dalam hal ini tidak memiliki hak atas ciptaan tersebut ataupun belum 

memiliki izin untuk menyewakan. 

Pasal 113 ayat (2) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau 

tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 

ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, 

huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)” dalam 

ayat ini dijelaskan bahwa setiap orang tanpa hak atau tanpa izin pencipta 

ataupun pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap hak 

ekonomi berupa penerjemahan ciptaan, pengadaptasian, pengaransemenan, 

atau pentransformasian Ciptaan, pertunjukan Ciptaan, dan Komunikasi 

ciptaan yang digunakan secara komersil, maka dapat dijatuhi pidana 

penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling 

banyak Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah). Dalam ayat ini mengatur 

tentang pelanggaran hak cipta yakni atas penggunaan hak ekonomi yang 

dilakukan tanpa hak atau tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta 

untuk digunakan secara komersil dengan cara penerjemahan ciptaan, 

pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan, 

pertunjukan Ciptaan, dan Komunikasi ciptaan. 

Pasal 113 ayat (3) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau 

tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak 
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ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, 

huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”, 

ayat ini menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan/atau tanpa 

izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap 

hak ekonomi berupa penerbitan ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam 

segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya dan 

Pengumuman Ciptaan untuk digunakan secara komersil, dapat dijatuhi 

pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau dijatuhi pidana denda 

paling banyak Rp 1.000.000.000 ( satu miliar rupiah). 

Pasal 113 ayat (4) “Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau 

pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah)”, 

dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang tanpa hak 

dan/atau izin pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran 

hak ekonomi  yang memenuhi unsur dalam ayat (3) yakni penerbitan 

ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian 

Ciptaan atau salinannya dan Pengumuman Ciptaan yang dilakukan dalam 

bentuk pembajakan ciptaan, maka dapat dijatuhi pidana penjara paling 

lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau dijatuhi pidana denda paling banyak Rp 

4.000.000.000 (empat miliar rupiah). 
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Penyelesaian sengketa dan penjatuhan pidana terhadap pelanggaran 

hak cipta dapat dilakukan oleh Instansi Pemerintah terhadap pegawai 

negeri sipil yang dalam penggunaan hak ekonomi maupun kepemilikan 

hak ciptanya diakui secara pribadi atau tanpa perjanjian yang mengatur 

kepemilikan sebelumnya. Pegawai negeri Sipil tidak berhak atas status 

sebagai pencipta maupun pemilik hak cipta atas karyanya. Hal tersebut 

harus dilihat kembali pada pasal 35 Undang-undang Hak Cipta dan 

penjabaran sebelumnya. Maka dengan penjabaran diatas Dosen Institut 

Seni Indonesia Yogyakarta yang notabene nya berstatus sebagai pegawai 

negeri sipil atau dalam hubungan dinas dengan Institut Seni Indonesia 

Yogyakarta tidak berhak atas hak eksklusif, baik hak moral maupun hak 

ekonomi, karena yang dianggap sebagai pencipta menurut Undang-undang 

Hak Cipta adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 

Meski dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Hak Cipta 

menyebutkan bahwa yang dianggap sebagai pencipta adalah Institusi 

Pemerintah, namun pegawai negeri sipil atau pencipta karya sesungguhnya 

memiliki andil dan berhak atas karya ciptaannya. Hal tersebut dapat dilihat 

lagi dalam bunyi pasal 35 ayat (1) yang menyebutkan bahwa “Kecuali 

diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan yang dibuat oleh 

Pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai Pencipta yaitu 

instansi pemerintah”, pasal tersebut menjelaskan bahwa yang dianggap 

sebagai pencipta adalah Institutsi pemerintah, namun hal tersebut dapat 

berubah apabila sebelumnya ada perjanjian lain dengan Instansi 
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Pemerintah. Bagi para pegawai negeri sipil sudah jelas memili hubungan 

dinas, apabila ingin membuat suatu karya cipta terlebih seorang pegawai 

negeri sipil yang merupakan aparatur sipil negara jadi hidupnya sudah 

ditanggung oleh negara, pasti dalam hal ini semua karya yang dibuatnya 

akan kembali kepada pendorong kelancaran pembuatan karya yaitu 

Instansi Pemerintah. Untuk mendapatkan hak atas karya ciptanya, seorang 

pegawai negeri sipil dalam pembuatan karya harus melakukan perjanjian 

terlebih dahulu dengan Instansi Pemerintah tempat nya bekerja. Perjanjian 

ini mencakup kepemilikan hak cipta dan status sebagai Pencipta. Hak cipta 

yang perjanjikan disini berupa hak eksklusif yang di dalamnya terdapat 

hak moral dan hak ekonomi, guna si pegawai mendapakan royalti atas 

karya ciptanya. Namun apabila tidak ada perjanjian terlebih dahulu maka 

yang dianggap sebagai pencipta secara otomatis adalah Instansi 

Pemerintah. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Di Indonesia kepemilikan Hak Cipta yang dalam prosesnya dibuat 

dalam Hubungan Dinas diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, di mana dalam penjelasannya 

yang dianggap sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta adalah Instansi 

Pemerintah. Namun dalam penciptaan koreografi di lingkungan 

Institut Seni Indonesia Yogyakarta Hak Cipta atas koreografi dimiliki 

oleh Dosen yang status Dosennya adalah Pegawai Negeri Sipil. 

Terlebih kepemilikan tersebut tanpa perizinan  atau perjanjian terkait 

kepemilikan Hak Cipta dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 

Sehingga kepemilikan tersebut dianggap tidak memiliki keabsahan 

secara hukum. 

2. Perlindungan Hukum atas Hak Cipta koreografi di Institut Seni 

Indonesia Yogyakarta diatur pula dalam Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Di dalamnya memberikan 

perlindungan atas hak-hak dari adanya kepemilikan Hak Cipta 

Koreografi apabila terjadi pelanggaran. Namun Kepemilikan Hak 

Cipta yang dimiliki oleh Dosen Institut Seni Indonesia Yogyakarta 

tidak ditempuh melalui prosedur sesuai dengan Undang-undang dan 

tanpa izin dari Institut Seni Indonesia Yogyakarta, yang kemudian 

kepemilikan tersebut dianggap tidak sah atau tidak memiliki 
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keabsashan secara hukum. Sehingga dari ketidakabsahan tersebut Hak 

Cipta koreografi Dosen tidak dilindungi atau tidak mendapatkan 

perlindungan dari Pemerintah, dan Pemerintah tidak berhak memberi 

kekuatan hukum bagi karya koreografi apabila terjadi pelanggaran, 

karena Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah pihak berhak atas 

Hak Cipta koreografi Dosen yang telah diatur dalam Pasal 35 Undang-

undang Hak Cipta. 

B. Saran 

Pencatatan Hak Cipta Koreografi yang dimiliki secara pribadi oleh 

Dosen Tari di Institut Seni Indonesia Yogyakarta tentu melanggar 

ketentuan undang-undang Hak Cipta, terlebih karena di Institut Seni 

Indonesia belum mengatur tentang Pencatatan Hak Kekayaan Intelektual. 

Mengenai hal tersebut tentu dapat kita ketahui pelanggaran tersebut 

bukanlah tanpa alasan, apabila hal tersebut menjadi tidak absah maka 

dapat diwajarkan, karena banyaknya ketidaktahuan para Dosen dalam Hak 

Cipta. Apabila diadakan seminar terkait Hak Kekayaan Intelektual hanya 

membahas secara umum tidak membahas secara khusus. Dengan demikian 

adapun saran dari penulis, diantaranya : 

1. Perlu adanya Seminar Undang-undang Hak Cipta 

Perlunya seminar terkait Hak Cipta ini agar para Dosen Tari 

maupun yang bidang seni lain menjadi paham dan mengetahui tentang 

Hak Cipta secara terperinci dan mendalam, bukan lagi hanya tahu semata. 

Sehingga dapat membedakan karya-karya mana saja yang seharusnya 
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masuk dalam bidang Hak Cipta. Selain itu, para Dosen juga dapat 

menerapkan dalam kehidupannya nyata, dan tidak keliru dalam 

penerapannya. 

2. Penerapan Mata Kuliah Hak Cipta 

Penerapan Mata Kuliah Hak Cipta ini dirasa perlu, karena untuk 

karya-karya yang dihasilkan di Institut Seni Indonesia Yogyakarta hampir 

seluruhnya dilindungi dalam Hak Cipta. Maka dari itu perlu penjelasan 

kekhususan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Penerapan ini wajib 

dilakukan di Fakultas Pertunjukan terutama Jurusan Seni Tari sebagai 

jurusan yang aktif dalam pembuatan koreografi. Bahkan hal ini juga dapat 

diterapkan diseluruh Fakultas di Institut Seni Indonesia Yogyakarta. 

3. Penerapan Dalam Kehidupan Sehari-hari 

Penerapan ini ada sebagai pelaksanaan dari adanya seminar dan 

mata kuliah yang diterapkan dalam pendidikan akademik. Dalam hal ini 

penjelasan-penjelasan yang telah dibahas dalam program perkuliahan 

dapat diterapkan, sehingga apa yang mereka dapat bisa dipraktikan dalam 

kehidupan nyata. Tentu pelaksanaan ini sesuai dengan prosedur yang telah 

dijelaskan yang mengerucut pada undang-undang. Terutama untuk Karya 

di Institut Seni Indonesia Yogyakarta adalah Undang-undang Nomor 28 

Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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