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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabil’alamin, segala puji syukur kehadirat Tuhan

yang maha esa, yang telah memberikan karunia, rahmat serta

hidayahnya kepada kami sehingga kami dapat menyelesaikan

penulisan buku yang berjudul “Tinjauan Efektivitas Hukum pada

Produk Hak Cipta dalam Masa Pandemi” ini dengan tepat waktu.

Sholawat serta salam semoga tetap kita curahkan kepada uswatun

khasanah kita Nabi Muhamad SAW, berserta keluarga dan

sahabatnya.

Buku ini mengajak pembaca untuk meninjau terkait permasalahan

efektivitas hukum di ranah produk hak cipta. Hak cipta merupakan

bentuk penghargaan yang penting bagi seorang kreator. Namun

sayangnya, penyalahgunaan hak cipta masih sering terjadi. Tentu

hal ini dapat merugikan berbagai pihak. Dibutuhkan perlindungan

yang lebih kuat lagi sehingga karya-karya kreatif dapat dihargai

secara maksimal. Di dalam buku ini, diulas bagaimana eksistensi

hukum produk hak cipta ini, terutama pada masa pandemi. Sebab,

masa ini menjadi masa penuh tantangan bagi berbagai aspek.

Ditambah, bermunculan karya produk hak cipta yang semakin

masif di era pandemi ini.

Dalam penyusunan buku ini penulis mengalami banyak tantangan
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dan hambatan akan tetapi semua itu dapat diselesaikan karena

bantuan banyak orang yang masih sayang kepada kami. Oleh

Karena itu, penulis menucapkan terimakasih kepada semua pihak

yang telah membantu dan menyuport kami dalam menyusun buku

ini. Semoga semua yang telah meraka buat menjadi amal ibadah

untuk mereka semua dan mendapat balasan yang tepat dari Tuhan

Yang Maha Esa.

Penulis menyadari masih banyaknya kekurangan dan masih jauh

dari kata sempurna dari bentuk penyusunan, maupun materinya.

Kritik serta saran dari para pembaca sangat kami harapkan untuk

sebagai bahan evaluasi kami dalam penyusunan buku selanjutnya.

Akhir kata semoga buku ini dapat memberikan manfaat kepada

semuanya.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surakarta, 26 Juni 2022

Penulis
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BAB I

HUKUM DAN HAK CIPTA

A. Hukum dan Produk Hak Cipta

Hak kekayaan Indutri dan Hak cipta merupakan dua

hal inti daripada kekayan intelektual (intellectual

property). Adapun kekayaan Industri Ini dibagi menjadi

beberapa antara lain yaitu kompetisi terselubung,

indikasi, indikasi geografis, desain tata letak sirkuit

terpadu, proteksi varietas tanaman, desain industri,

merek, trade scret dagang, hak paten (paten/paten

sederhana).

Dari uraian di atas, tampak bahwa hak cipta

menempati kedudukan yang berbeda dengan hak

kekaayaan intelektual lainnya yang termasuk dalam hak

kekayaan industri. Atau, hak cipta adalah hak tidak

berwujud, hak yang tidak dapat diverifikasi. Hak cipta

ini dimaksudkan sebagai hak eksklusif di samping hak

kekayaan intelektual lainnya.
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Perjanjian sementara tentang aspek-aspek yang terkait

dengan perdagangan hak kekayaan intelektual, termasuk

transaksi barang palsu (perjalanan), berkaitan dengan

penggunaan hak kekayaan intelektual, jenis-jenis hak

kekayaan intelektual, dan pengaturan dan pencegahan

persaingan hak kekayaan intelektual. properti, juga

mengatur aspek-aspek yang akan dikerjakan. Persentase

transaksi palsu (palsu).

Karena oleh itu, hak yang harus dilindung merupakan

hak cipta. Akan merugikan orang lain yang telah

bersusah payah berinispirasi, beirimajinasi, dan berfikir

untuk menciptakan sesuatu apabila hak tersebut tidak

dilindungi. Karena oleh itu, harus dikatakan bahwa

bagian yang sangat penting dari hak kekayaan intelektual

yang harus dilindungi ialah hak cipta, terutama bagi

forum R&D dan universitas yang banyak menghasilkan

karya ilmiah, buku dan aplikasi (software).

Namun, semua pemilik hak cipta, tidak hanya forum

R&D dan universitas, membutuhkan perlindungan hak

cipta agar tidak merasa dirugikan kaarena karyanya telah

dibajak. Salah satu contohnya adalah JK Rowling,

seorang penulis Inggris yang menjadi sangat kaya raya

dari karya Harry Potter. Dia telah menginvestasikan $ 1
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miliar dalam kekayaan, melebihi milik Ratu Inggris,

$ 397,8 juta. Tanpa perlindungan hak cipta untuk

karyanya, dia tidak akan pernah mendapatkannya.

Tidak hanya itu, “priority foreign countries” adalah

nama julukan yang diberikan kepada Negara Ukraina

yang mengakibatkan pemboikotan terhadap Negara

tersebut oleh Negara Negara lain oleh para investor

terkhusus para pelaku perjuangan yang sangat

memperhatikan aneka macam faktor menanam modalnya

disuatu Negara.

Berbeda dengan penggunaan China, negara tersebut

telah berhasil menegakkan peraturan hak kekayaan

intelektual dan memerangi pembajakan hak kekayaan

intelektual sejak bergabung dengan Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO) yang disorot oleh masalah

panggilan pengadilan, dapat dikatakan sedang dilakukan.

Pada tahun 2005, lima merek terkenal, yaitu Channel

(Prancis), Prada (Luksemburg), Louiss Vuitton (Prancis),

Gucci (Italiaa) dan Burberry (Inggriss), mengajukan

gugatan terhadap pembangun dan dealer.

Pengadilan Rakyat Kedua Beijing tidak hanya

mendenda penjual barang palsu di pasar sutra, tetapi juga
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membayar pemilik merek dagang kerugian 100.000 yuan,

US $ 12.319 untuk membuat pemilik bangunan tentang

penjualan barang palsu. Pasalnya, produsen perlu

memantau dan mencegah penyebaran barang palsu, dan

dampak positifnya bagi China adalah negara-negara yang

secara tidak langsung telah menyebabkan peningkatan

pangsa pasar di China baik domestik maupun

internasional.

Sementara itu, Indonesia telah melakukan

harmonisasi (mengkritik) peraturan perundang-undangan

dengan Indonesia, meskipun telah diadopsinya ASEAN

Free Trade Area (AFTA) dan kesepakatan tentang

aaspek-aspek terkait pperdagangan hak kekayaan

intelektual, termasuk perdagangan barang palsu (travel)

dipaksa. Terhadap Indonesia di bidang hak kekayaan

intelektual dengan menggunakan perjanjian internasional.

Khususnya di bidang hak cipta, kami masih belum dapat

memenuhi kewajiban kami untuk mencegah pelanggaran

hak cipta atas hak kekayaan intelektual. Bahkan

pelanggaran ini tampaknya merupakan tindakan hukum.

Sebagai contoh, perhatikan apa yang bisa kita lakukan

saat melewati mal atau pasar tertentu. Ini adalah bentuk

pelanggaran hak cipta, tetapi lihat dealer yang secara
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terbuka menjual atau menyewakan DVD dan VCD

bajakan.

Hal ini dapat terjadi di Indonesia karena lebih dari

satu abad penegakkan hukum kekayaan intelektual yang

telah digunakan Amerika Serikat lebih tua dari yang

telah digunakan oleh Indonesia yang masih seumur

jagung. Selain itu, hal ini juga dipengaruhi oleh

penyebab manajemen penelitian nasional yang tidak

menentu. Penegakan regulasi yang lemah dan lingkungan

bisnis yang tidak menentu. Kejahatan pebajakan tak

luput dari pengawasan pemerintah, dengan upayanya

pemerintah terus memerangi berbagai kejahatan

pembajakan di Indonesia.

Bagi Perusahaan hak milik industri ini sangatlah

penting. HAKI atau yang biasa disebut Hak atas

kekayaan intelektual, adalah hak-hak khusus yang

dihasilkan dari pengaruh kegiataan intelektual terhadap

manusia berbagai makhluk social. Tentu saja, ini

memiliki keuntungan ekonomi. Objek HAKI itu sendiri

adalah ciptaan atau karya yang lahir dari kemampuan

intelektual manusia.
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Lalu mengapa Haki termasuk daalam hak khusus/

eksklusif?

Hanya diberikan atau secara khusus hak kekayaan

intelektual ini diberikan kepada individu atau kelompok

orang yang telah mendaftarkan hasil karyanya dan yang

benar-benar original hasil ciptaannya. Oleh karena itu,

pencipta suatu karya dapat memperoleh keuntungan

finansial dari karya yang dibuat sebelumnya.

Jenis-Jenis Hak Kekaayaan Intelektual

Di Indonesia, Hak cipta dan hak keekayaan Industri

adalah 2 jenis hak kekayaan intelektual yang dikutip

Melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif dari pemilik hak

cipta untuk mengatur penggunaan karya berhak cipta.

Bisa berupa presentasi, salinan, atau bahkan

mengizinkan pihak lain untuk menggunakan

karyanya. Jenis haki ini memiliki jangkauan

perlindungan terluas. Ini karena mencakup program

PC, sains, seni, dan sastra. Model khusus produk

berhak cipta meliputi seni batik, lagu dan musik,
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teater, tari, arsitektur, peta, fotoografi, alat peraga,

buku, dan program komputer.

2. Hak kekayaan industri

Hak atas kekayaan intelektual yang tidak sesuai dengan

undang-undang hak cipta terdiri dari beberapa turunan

seperti paten, hak merek, desain industri, dan indikasi

geografis. Dalam kasus paten ini, dalam penemuan pola,

kita dapat melihat teknik unik yang diterapkan pada

produk. Oleh karena itu, penemu teknik berhak

menggunakan teknik tersebut atau mengizinkan pihak

lain untuk menggunakannya. Tentu saja, pemilik paten

selalu menerima keuntungan finansial dari kegiatan ini.

Hukum merek dagang berkaitan dengan penggunaan

khusus merek dagang terdaftar. Misalnya, jika merek

tersebut adalah Adidas, hanya pemilik merek dagang

yang dapat melabeli produk dengan merek dagang

tersebut dan menyatakan bahwa itu adalah produk asli.

Dan desain industrial disini adalah desain unik yang

dimiliki oleh brand. Misalkan meerek Rolex memiliki

desain jam tangan yang unik berbeda dengan

menggunakan merek lain. Tentunya kita sering melihat

tulisan seperti “Made in Germany” dan “Made in
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Korea”. Ini berarti perincian terstruktur dari indikasi

geografis produk dengan hak asal. Faktor geografis juga

dapat menentukan reputasi dan kualitas produk itu

sendiri dan harus diperhitungkan. Ikon hak kekayaan

intelektual semua karya yang memiliki hak kekayaan

intelektual terdaftar memiliki simbol tertentu. Simbol-

simbol ini mudah terlihat di dekat nama produk di

pasaran. Apa saja simbol-simbol ini?

a) Tm (trade mark)

Simbol pertama berarti merek dagang tm. Jika Anda

melihat ikon ini, itu adalah produk atau merek yang

Anda perbarui atau klaim kepemilikannya.

b) Sm (service mark)

Simbol ini adalah simbol kekayaan intelektual asli

yang digunakan untuk mengidentifikasi suara

tertentu. Di film suara unik yang muncul Ini adalah

bagian dari simbol tersebut. Suara unik ini tidak

dapat digunakan di film lain tanpa izin dari

pemilikanya.
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c) R (registetred mark)

Bila pada suatu produk/merk mempunyai

pertanda/simbol tersebut maka ini ialah mereka telah

terdaftar haki-nya.

d) C (hak cipta)

Yang terakhir, simbol ini adalah memberikan

kepunyaan copyright atau biasanya orng-orang

menyebutnya hak cipta. Maka, siapapun yang

mempunyai keinginan mempublikasikan pada karya

yang memiliki simbol tersebut wajib

mencantumkan nama pemilik copyright.

Mengapa HAKI penting bagi Perusahaan? Sejujurnya,

banyak salinan bajakan yang dijual kembali di pusat

perbelanjaan tradisional dan modern di Inndonesia. Produk-

produk ini berkisar dari kaset/CD, music, dan film hingga

produk bergaya merek terkenal.

Dari kasus ini, Indonesia kita dapat melihat bahwa

masalah serius yang dihadapai saat ini salah satunya adalah

perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Seperti

sebelumnya, tanpa campur tangan penegak hukum perangkat

lunak bajakan bebas terjual.
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Memiliki produk bajakan dari pasaran tidak akan

memberikan kergian dan tidak menimbulkan suatu dampak

negatif itulah yang dipikirkan oleh beberapa orang yang

masih awam akan adanya HAKI. Mereka bahkan mungkin

berpikir bahwa produk bajakan yang mereka jual akan

membantu meluncurkan merek di pasar.

Tetapi Anda harus memahami bahwa ide ini tidak benar.

Selain perbedaan kualitas produk yang dijual, pelanggaran

hak cipta juga dapat berdampak negatif bagi pemilik hak

cipta.

Pada dasarnya, perlindungan kekayaan intelektual sangat

penting bagi bisnis. Alasannya adalah sbg berikut:

a) Sebagai perlindungan hukum bagi pencipta dan

karyanya

Ketika perusahaan Anda mendaftarkan hak cipta

untuk karya Anda, Anda dan karya Anda secara

otomatis dilindungi secara hukum. Tentu saja, Anda

adalah pemilik karya dan memiliki fleksibilitas lebih

dalam menggunakan nilai ekonomis dari karya

berhak cipta tanpa takut melanggar aturan.

Pendaftaran hak cipta di bawah undang-undang hak

cipta juga merupakan dasar yang kuat untuk
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mengambil tindakan terhadap orang-orang yang

menggunakan karya Anda secara ilegal. Dengan

menggunakan cara ini, pihak lain bisa lebih berhati-

hati untuk tidak mencuri karya orang lain.

b) Mengintensifkan persaingan dan meningkatkan

pangsa pasar

Dalam menciptakan suatu karya tidak semua orang

bisa menggunakan kreativitasnya. Dengan HAKI,

orang akan termotivasi untuk bekerja, berinovasi dan

mengintensifkan persaingan. Hal ini secaara tidaak

laangsung membuat perusahaaan saling bersaing

untuk menghasilkan karya terbaik.

Perlu diingat bahwa sistem pendaftaran HKI ini hanya

tersedia bagi pihak pertama yang terdaftar di Direktorat

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bahkan jika produk

Anda memiliki potensi baru dan luar biasa, itu harus segera

didaftarkan. Pendaftaran awal juga dapat memberi Anda hak

eksklusiif yang melarang pihak lain menggunakan hak Anda

tanpa izin.
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B. Pengertian Hukum

Adanya pembatasan hukum dalam kehidupan

bermasyarakat berupa adat dan hukuman, yang dirancang

menurut adat kebiasaan. Hukum dirancang untuk mengatur

dan memelihara ketertiban dan keadilan yang dapat

mengendalikan atau mencegah kekacauan. Semua negara

memiliki regulasi hukum yang tidak sinkron, termasuk

Indonesia. Menurut Pasal 1 (3), Indonesia adalah negara

hukum dan semua warga negara Indonesia berkewajiban

untuk itu.

Pemerintah atau penguasa negara disetiap negara membuat

hukum atau peraturan yang secara istiadat dan mengikat serta

telah diresmikan keberadaannya. Perda (Peraturan Daerah),

Perpres (Peraturan Presiden), PP (Peraturan Pemerintah),

Peraturan perundang-undangan, hingga Undang-Undang dan

masih banyak lagi peraturan lainnya yang tertulisa maupun

tidak tertulis yang ada di Indonesia. Dan bagi mereka yang

tidak mematuhi hukum mereka akan dieksekusi dalam bentuk

penjara atau hukuman. Berikut adalah ramgkuman orientasi

hukum berupa makna, tujuan, fungsi, unsur serta jenisnya :

1. Pengertian Hukum

Hukum ialah berbagai macam aturan/norma guna untuk

mengatur perilaku warga yang telah dirancang dan di

tegakkan oleh lembaga sosial atau pemerintah. Melalui
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keputusan serta peraturan lembaga legislatif dan eksekutif

peraturan peraturan ini akan bisa ditegakkan. Atau

diputuskan hakim dan aturan masalah. Seseorang juga

dapat membuat kontrak yang mengikat secara hukum,

termasuk perjanjian arbitrase. Ini menggunakan alternatif

untuk menyelesaikan perselisihan melalui pernyataan

pengadilan standar.

Asal usul aturan itu sendiri mungkin tertulis atau tersirat

secara konstitusional, dan hak-hak dikodekaan di sana.

Hukum memungkinkan politik, bisnis, sejarah, dan warga

negara untuk mengambil jalan yang berbeda dan bertindak

sebagai mediator hubungan. Sistem regulasi bervariasi

dari saatu negara ke negara lain. Di pengadilan sipil,

legislatif atau badan pusat lainnya mensistematisasikan

dan mengintegrasikan hukum. Secara historis, keyakinan

agaama telah mempengaruhi urusan sekuler dan masih

diterapkan pada beberapa komunitas agama. Hukum

Syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam

digunakan sebagai sistem pengaturan utama di beberapa

negara, termasuk Iran dan Arab Saudi.

Berikut artinya peengertian aturan menurut beberapa ahli:

a. Aristoteles

Seorang filsof dari Yunani yaitu Aristoteles .

Hukum dibagi dua yakni hukum tertentu dan

universal. Hukum tertentu mengatur tindakan

tertentu yang akan dijatuhi hukuman sesuai yang
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diperbuat, sedangkan hukum alam yang memiliki

aturan dan arahnya tersendiri ialah yang disebut

Hukum universal.

b. Ernst Utrecht

Ahli hukum Indonesia yang satu ini menyatakan

pengertian hukum adalah kumpulan pedoman

biologis berupa tata cara atau embargo yang

ditujukan untuk mengatur tata tertib warga negara

yang harus dipatuhi warga. Pemerintah atau

masyarakat harus bertindak jika penduduknya

melanggar aturan yang telah ditetapkan.

c. Immanuel Kant

Seorang filsuf popular pada abad ke 18 Immanuel

Kant , aturan standar yang secara emosional dan

berwibawa berupa dorongan kepada orang untuk

bertindak sesuai aturan adalah apa yang telah

dilakukan oleh Immanuel Kant. Asal tidak

melanggar standar moral umum yang ada

dilingkungannya, seseorang dapat bertindak

menurut kehendaknya sendiri. Menurut Immanuel,

hukum adalah suatu negara yang memiliki

kehendak bebas secara keseluruhan untuk

meenyesuaikan dan mentaati aturan.
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d. Mochtar Kusumaatmadja

Perubahan yang ada dimasyarakat dalam segala

bentuk proses sebagai pelengkap dari hukum itu

sendiri hal ini yg dikatakan oleh Mochtar

Kusumaatmadja. Lebih dari itu, menurutnya,

hukum adalah masyarakat yang dilindungi,

dipelihara, dan ditertibkan. Aturan berdasarkan

Mochtar adalah rasa keadilan membantu mengatur

masyarakat dengan aturan dan prinsip yang adil.

e. Thomas Hobbes

Hukum adalah suatu perekat yang formal yang

memiki kegunaan dalam menyatukan masyarakat

yang tidak terorganisir, itulah pendapat tentang

hukum oleh seorang filsuf yang berasal dari

Inggris, Thomas Hobbes. Dalam pandangannya,

keadilan adalah hukum yang mengatur kehidupan

masyarakat baik oleh kekuasaan atau ketertiban,

dan dibentuk oleh kekuasaan masyarakat.

f. Hans Kelsen

Ahli hukum dan seorang filsuf yang berasal dari

Australia Hans kelsen ini memiliki pendapat

berbeda tentang hukum. Menurutnya teori aturan

yang murni adalah wajah hukum itu sendiri.

Konsekuensi terhadapat suatu tindakan tertentu
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atas pelanggaran merupakan istiadat yang berisi

ihwal syarat adalah opini Hans Kelsen tentang

hukum. Akibat dari pelanggaran hukum dapat

berupa ancaman hukuman daari penguasa di

lingkungan masyarakat.

Kurangnya definisi aturan yang jelas sebenarnya menjadi

kendala bagi siapa saja yang ingin belajar hukum. Aturan itu

sendiri tidak begitu penting bagi masyarakat yang awam akan

hukum. Yang lebih penting bagi masyarakat adalah

bagaiamana hukum itu ditegakkan dan perlindungan dari

hukum yang diberikan kepada mereka. Ada banyak bidang

hukum, termasuk hukum pidana, hukum perdata, hukum

program, hukum tataa negara, hukum internasional, hukum

pengaturan, dan hukum lingkungan.

2. Tujuan Hukum

Masyarakat bukanlah alat atau benda, melainkan aktor

yang perlu diperhatikan dan diimplementasikan dengan

baik. Asal tujuan dari hukum adalah untuk:

a. Aturan hukum bertujuan untuk melindungi

kepentingan manusia dari risiko yang akan segera

terjadi.
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b. Mencegah konflik antar manusia dan menciptakan

ketertiban hubungan manusia dengan manusia lainnya.

c. Aturan melindungi kepentingan individu atau

kelompok orang. Melindungi kepetingannya dari

ancaman lingkungan adalah hal yang harus dilakukan

oleh manusia, maka unuk itu hukum tercipta.

d. Hukum bertujuan untuk mendatangkan suatu yang

besar seperti kebahagiaan bagi semua orang. Ini tidak

hannya menjamin kehidupan yang sibuk, tetapi juga

menyediakan banyak makanan, tempat tinggal, dan

rasa persatuan.

e. Menegakkan ketertiban dan juga untuk memelihara

adalah tujuan hukum sebagai sarana.

3. Fungsi Hukum

Gambaran kiprah yang ideal sebagai patokan pada

mengerjakan sesuatu sesuai tatanan tertentu adalah

fungsi. Dalam hukum memiliki beberapa fungsi

sebagai berikut:

a. menjadi wahana pengendali sosial. Aturan

tentang sikap yang sahih yang menjadikan

hukum sebagai sebuah sistem
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b. menjadi wahana buat mengadakan perubahan di

rakyat.

c. menjadi alat ketertiban dan keteraturan warga .

d. Menjadi sarana perwujudan akan keadilan.

e. Menjadi ssarana untuk mengembangkan

gerakan.

f. Ini adalah fungsi yang withering penting untuk

mengawasi otoritas pengawas, lembaga

penegak, dan aparat penegak hukum

g. Sebagai sarana untuk mempersatukan anggota

masyarakat, hasilnya adalah suatu kelompok.

h. Melalui penerapan pidana, perdata, administrasi

dan nasional hukuman, berarti membersihkan

dari masyarakat isu yang membingungkan

orang.

i. Alat untuk distribusi kekuasaan dan keputusan

untuk badan negara.

j. Menjadi rasa rangsangan sosial. Hukum tidak

hanya alat untuk mengontrol warga negara,

tetapi juga menetapkan dasar dari aturan yang

dengannya ketertiban dan keadilan dapat



Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa
Pandemi | Miftah, dkk @UnisriPress, 2022

19

digunakan untuk mempromosikan dan

memfasilitasi hubungan antara warga negara.

4. Unsur – Unsur Hukum

Hukum adalah aturan atau norma yanng secara

formal diklaim mengikat dan disetujui oleh penguasa atau

peemerintah, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Memaksa setiap orang untuk patuh, dan akan dijatuhkan

sanksi apabila tidak patuh akan hukum adalah salah satu

ciri hukum iu sendiri.

Menegakkan perdamaian ketertiban, keadilan dan

kemakmuran hukum dalam masyarakat adalah beberapa

tujuan hukum. Keberadaan hukum melindungi hak-hak

masyarakat dari kemungkinan pelanggaran aturan dan hak

asasi orang lain.

Dalam teori hukum, ada beberapa unsur aturan yang

terkandung dalam masing-masing ordonansi tersebut. Ada

empat unsur hukum dalam diri seorang warga Negara

umumnya. Di bawah ini adalah elemen aturan dan

deskripsi lengkapnya:

a.) Hukum dirancang untuk mengatur setiap

tindakan dan perilaku orang

Undang-undang ini didasarkan pada pasal-pasal yang

disusun, yang masing-masing berisi penjelasan

tentang keseriusan penipuan dan kejahatan. Jadi jika
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seseorang melanggar aturan yang ditetapkan,

prosesnya adalah penyelidikan dan kemudian kasus.

Oleh karena itu, orang yanng ditetapkaan sebagai

tersaangka tidak hanya dihukum, tetapi juga melalui

prosedur terlebih dahulu. Orang yang melakukan

kejahatan harus menjalani pemeriksaan pendahuluan.

Tim investigasi harus mengumpulkan setidaknya dua

alat bukti tentang status orang tersebut untuk menjadi

tersangka. Kedua, judul perkara atau kemungkinan

dipanggil, prosedur perkara yang dijalankan harus

proporsional, profesional dan transparan.

b.) Undang-undang dibuat oleh pihak atau badan yang

berwenang

Setiap daerah atau negara telah memiliki badan pengatur

resmi, dan fungsi badan pengatur adalah membentuk

ketentuan dan undang-undang untuk menetapkan adanya

kelangsungan hukum nasional. Setiap negara memiliki

forum dengan otoritas atas aturannya sendiri, mungkin

wacana hukum yang berbeda, dan landasan hukum yang

dimiliki oleh sistem hukum ini memiliki landasan sinkron

yang sah dan berdasarkan fakta.
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c.) Mempunyai sifat mengatur dan memaksa

Mengatur dan memaksa adalah sifat hukum. Dikatakan

bersifat mengatur karena pasalnya hukum memegang

lembaga yang harus ditaati oleh warga supaya terciptanya

peraturan tempuh keamanan serta lembaga yang berjalan

tersuai bagian dalam setiap tonggak dan tonggak tercantum

memegang bukti yang berjalan. hukum memegang hukum

meminta. Dikatakan berwatak meminta karena hukum bisa

meminta semua sejadah barisan supaya mentaati lembaga

hukum dan harus dipatuhi. tempuh dikatakan meminta

karena seorang yg menyanggah lembaga dipaksa agar

menginvestigasi hukuman dan yang berjalan sependirian

tonggak tempuh pasalnya.

d.) Semua pelanggar memiliki sanksi
Indonesia memiliki tiga sanksi hukum: pidana,

perdata dan administrasi. Di bawah sanksi pidana,

hukuman pidana dikenakan hukuman penjara,

hukuman mati dan denda sesuai dengan Pasal 10

KUHP. Penghakiman ini membantu menyampaikan

dampak penderitaan pada kandidat kriminal. Selain itu,

ada eksekusi tambahan seperti pencabutan beberapa

hak, penyitaan barang, dan pengumuman putusan

hakim. Dalam pidana perdata, putusan hakim beerupa

putusan, putusan pengukuhan, dan putusan anggota.
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Putusannya adalah keputusan untuk menghukum yang

kalah karena memenuhi kewajiban itu. Putusan

konfirmatori berarti bahwa putusan itu memperoleh

kedudukan hukum dari undang-undang. Keputusan

konstruktif adalah keputusan untuk menghapus status

hukum dan membuat yang baru. Sanksi yang

dijatuhkan adalah sanksi hukum perdata berupa

kewajiban pelaksanaan dan selanjutnya berakhirnya

keadaan hukum dengan pembentukan hubungan

peraturan baru. Sanksi, pembekuan/penarikan

sertifikat, pemutusan hubungan kerja sementara, dan

sanksi administratif berupa tindakan pengurusan.

5. Bidang-Bidang Hukum

Hukum dibagi menjadi beberapa bidang: hukum pidana

atau publik, hukum perdata atau perdaata, konstitusi,

aturan internasional, ordonansi dan peraturan lingkungan.

Di bawah ini adalah deskripsi dari setiap bidang hukum:

a. Hukum Pidana

KUHP adalah aturan yang mengatur tentang

perbuatan yang dilanggar tidak boleh dan termasuk

dalam penggambaran pidana. Hukum pidana

mengatur juga sanksi yang dapat dijatuhkan terhadap
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pelanggaran hukum pidana. KUHP merupakan bagian

dari asal muasal aturan yang berlaku dii negara ini.

KUHP tidak mengatur normanya sendiri, tetapi sudah

ada dalam norma lain. KUHP didasarkan pada aturan

tertulis dan tidak tertulis. Tidak ada buku tentang

hukum pidana di Indonesia. Oleh karena itu, hukum

pidana yang dianut oleh pemerintah kolonial akan

tetap berlaku di Indonesia. KUHP dibagi menjadi Jilid

1 tentang Ketentuan Umum, Jilid 2 tentang Tindak

Pidana, dan Jilid 3 tentang Tindak Pidana.

Eksekusi yg dapat dijatuhkan pada pelanggar hukum

pidana yaitu:

1) Hukuman mati

Hukuman mati tidak berlaku bagi Negara yang

sudah menghapusnya seperti Belanda. Dilihat

masih banyak pro dan kontra terhadapat eksekusi

ini, namun di Indonesia masih mengeksekusi

hukuman mati.

2) Hukuman penjara

Pidana penjara dibagi menjadi penjara seummur

hidup dan peenjara ganda. Pidana penjara minimal

1 tahun dan maksimal 20 tahun. Terpidana harus
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tinggal di penjara selama eksekusi dan melakukan

pekerjaannya yang ditentukan.

3) Hukuman denda

Terpidana dapat memutuskan apakah akan

membayar denda atau menggantinya dengan

penjara. Eksekusi penahanan ini tidak seserius

hukuman penjara. Jika kejahatannya tidak begitu

serius, Anda akan dijatuhi hukuman penjara.

Pelaksanaan penyebaran ini hingga 6 bulan.

4) Hukum tutupan

Orang yang melakukan kejahatan dihukum secara

fisik karena alasan politik. Eksekusi rahasia ini

merupakan sanksi pidana tambahan.

b. Hukum Perdata

Menggunakan pengawas peraturan yang mengatur

tentang hak dan kewajiban orang adalah deefinisi dari

Hukum perdata. Hukum perdata pertama kali dikenal

dalam Istilah bahasa Belanda dan berasal dari buku

KUHPerdata Burgerlyjk Keboek atau buku KUH

Perdata. Sejarah hukum perdata Indoonesia terkait

dengan hukum perdata Eropa yang ditegakkan oleh
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hukum perdata Romawi. KUH Perdata Belanda berasal

dari KUHPerdata Perancis. Ia kemudian mengaku

sebagai hukum yang sangat sempurna. Aturan privat ini

berlaku di Prancis dan termasuk dalam dua kodifikasi.

Ketika Prancis memerintah Belanda, kedua aturan

kodifikasi itu juga berlaku di Belanda, tetapi masih

digunakan 24 tahun setelah kemerdekaan Belanda.

Belakangan, Belanda mulai menyusun kode hukum

perdata. KUHPerdata terdiri dari bab-bab berikut.

1) Berkaitan dengan manusia, bab ini mengatur

wacana manusia itu sendiri dan hukum kekerabatan.

2) Untuk hal-hal penting, bab ini mengatur segala

sesuatu yang berhubungan dengan objek dan aturan

pewarisan.

3) Dari perspektif perikatan, bab ini mengatur semua

hak dan kewajiban antara orang yang

menggunaakannya, badan pengatur, dan pihak

eksklusiif.

4) Berkaitan dengan pembuktian, bab ini mengatur

semua pengertian pembuktian dan implikasi

hukumnya.
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c. Hukum Tata Negara

Hukum ketertiban tanah adalah hukum korelasi

khusus yang muncul sepanjang sejarah dan diatur oleh

aturan yang disebut negara. Oleh karena itu, aturan yang

memangkas negara yang terhubung menggunakan negara.

Dalam hukum internasional, negara merupakan subjek

hukum internasional. Di bawah hukum privat, negara

adalah badan pengatur yang tunduk pada aturan. Ini

adalah negara yang independen dari hubungan luar negeri

dan diatur oleh hukum yang mengatur hubungan di antara

mereka. Undang-undang perpisahan negara bagian

menentukan undang-undang utama yang menetapkan

lembaga pemerintah, menganugerahkan kekuasaan, dan

mengatur hubungan dengan orang-orang di negara

tersebut. Ini adalah ciri dari aturan perpisahan yanng

mengaatur hubungaan yaang melibatkaan pemerintah.

Secara khusus, korelasi antara lembaga pemerintah yang

berbeda. Kecuali Anda menetapkan alat-alat listrik

kepada orang-orang di negara bagian, hubungan di

seluruh komunitas negara bagian cenderung bersifat

administratif. Tidak semua negara memiliki konstitusi.

Namun, negara-negara tanpa konstitusi biasanya

memiliki komunitas Juzu atau diklaim oleh penguasa

negara asal mereka. Hukum rumah berisi beberapa

peraturan wajib dan konsensus. Peraturan-peraturan
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tersebut meliputi undang-undang perpisahan, konvensi,

aturan peradilan, dan norrma-norma internasional.

d. Hukum Internasional

Hukum internasional adalah hukum di tingkat

internasional yang mengatur semua kegiatan. hanya

didefinisikan sebagai hukum dalam konteks negara

pada awalnya Hukum internasional. Namun, konteks

internasional menjadi lebih dan lebih kompleks dalam

perkembangannya. Selain itu, aturan internasional

mengatur struktur dan sikap organisasi interrnasional,

perusahan multinasional, dan individu. Hukum

internasional dapat dikembangkan sebagai suatu

badan hukum yang terdiri dari peraturaan-peraaturan

yang mengikat negara. Hukum internasional memiliki

beberapa tanda dan pola perkembangan. Ada hukum

internasional nasional, dan hukum yang berlaku

terbatas pada area lingkungan yang berlaku, seperti

aturan internasional Amerika Latin.

e. Hukum Tata Cara

Adat adalah aturan tidak tertulis. Ini karena tidak ada

hukum yang tercatat. Model hukum normatif berarti
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bahwa dengan peraturan menteri dia tidak lagi

percaya diri dikendalikan oleh perwakilan nasional

dan harus mengundurkan diri. Hukum seperti itu tidak

tertulis dalam undang-undang, tetapi merupakan asas.

Tidak ada kewajiban hukum bagi menteri ini untuk

mengundurkan diri, tetapi ini adalah persyaratan

umum urusan nasional.

Kekhasan adat berarti bahwa aturan-aturan itu

diturunkan secara lisan dari generasi ke generasi, atau

dari generasi ke generasi. Common law dapat

mencakup berbagai bidang. B. Hubungan antara hak

dan kewajiban pasangan, warisan, komunitas, properti,

dan lainnya. Contoh common law yang berlaku di

banyak negara adalah hak bertetangga dan

dessentralisasi. Secara hukum, aturan perpisahan

addalah keputusan atau keputusan yng kadang-kadang

merupakan hasil dari praktik tradisional. Ketika

digunakan dengan cara ini, itu menjadi sumber aturan.

Hal ini disetujui oleh penggadilan dan dapat ditambah

dengan hukum adat sepanjang tidak bertentangan

dengan peraturan lainnya.

Selain itu, juga meengatur pengertian melindungi

kekayaan hayati laut. Hukum internasional khusus

adalah aturan yang berlaku khusus untuk negara-

negara eksklusif, seperti Konvensi Eropa tentang Hak
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Asasi Manusia. Hukum internasional adalah aturan

yang ditetapkan oleah komunitas internasional, yang

terdiri dari banyak negara yang menikmati kedaulatan

dan kemerdekaan. Yang dimaksud dengan negara

yang merdeka atau tidak berada di bawah kekauasaan

naegara lain. Hukum internasional meencakup badan

hukum, termasuk negara, organisasi internasional, dan

individu.

f. Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan mengatur desain lingkungan

dan segala fasilitasnya, dan peraturan lingkungan juga

mengatur kondisi dan orang-orang di bawah pengaruh

lingkungan. Regulasi lingkungan perlu menjaga tiga

pilar: ekonomi, lingkungan, dan warga. Ketiga pilar

ini bekerja sama untuk menciptakan konsep

pembangunan berkelanjutan.

Hukum lingkungan mencakup bidang termasuk

rehabilitasi lingkungan, perlindungaan lingkungan,

kebersihan lingkungan, kesehataan manusia, izin

ruang, otonomi masyarakat, aspek sektoral,

internasionalisasi lingkungan, dan aspek penegakan

peraturan. Peraturan lingkungan di Indonesia diatur

oleh UU No. 32 Tahun 2009. UU No. 32 juga
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meengatur maasalah perlindungan lingkungan dan

pencegahan kerusakan lingkungan.

Undang-undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002

menyatakan bahwa hak cipta dinyatakan dalam format

tertentu dan bersifat tetap. Tidak diperlukan

pendaftaran untuk menerima perlindungan hak cipta.

Pendaftaran hanya untuk tujuan konfirmasi. Oleh

karena itu, ketika suatu ciptaan diciptakan, hak cipta

secara otomatis melekat pada ciptaan tersebut.

Publikasi biasanya dibuat menggunakan simbol hak

cipta. Peerlindungan hukum terhadap pemegang hak

cipta bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang

lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya jiiwa

kreatif di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Ada beberapa istilah yang umum digunakan dalam

hukum hak cipta.

1) Pencipta: seeorang atau sejumlah golongan secara

bersama-serupa menciptakan suatu karya

berlandasan imajinasi, kecekatan, kodrat pikiran,

keterampilan, atau disiplin yang dituangkan ke

hadirat arsitektur yang tersaku dan berwatak

langsung.

2) ciptaan: artinya buah setiap karangan Pencipta

yang mengalokasikan keasliannya bagian dalam

tanah luas sains pengetahuan, seni, atau sastra.
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3) copyright: peruntungan tersisih perbanyak inventor

maupun peserta peruntungan kepada menebarkan

atau melipatkan ciptaannya juga memuat absolusi

kepada itu pakai tidak menyusutkan restriksi?

pemastian berbunga kaidah perundang-bujukan

yang berlaku.

4) Pemegang hak cipta: artinya Pencipta Pemilik

copyright, atau sisi yang memeluk kepercayaan

peruntungan tersimpul berbunga Pencipta, atau sisi

lain yang memeluk kepercayaan lebih

menyimpang peruntungan berbunga sisi yang

mendapat peruntungan tadi.

5) Pengumuman: adalah pembacaan, penyiaran,

pameran, penjualan, pengedaran, atau indoktrinasi

suatu hasil memperuntukkan menggunakaan aparat,

terhitung sarana web, atau mengerjakan pakai

resam apa quip serupa akibatnya suatu asuhan bisa

dibacaa, didengar, atau dilihat golongan lain.

6) Perbanyakan: ialah konglomerasi perhitungan harta

hasil, hormat secara holistik maupun potongan

yang sangat substansial memperuntukkan

menggunakan benih yang serupa ataupun tidak

serupa, terhitung mengalih wujudkan secara

permanen atau temporer.

7) Lisensi: adalah biar yang diberikan oleh Pemegang

peeruntungan hasrat atau Pemegang Hak Terkait
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hadirat sisi lain buat menebarkan dan/atau

meelipatkan Ciptaannya atau perlengkapan Hak

Terkaitnya pakai penyisihan terrtentu.

6. Lingkup Hak Cipta

a.) Kreasi yang dilindungi

Pasall 19-12 (1) Undang-Undang Hak Cipta 2002

menetapkan karya mana yang dapat dilindungi.

1. pamflet, salinan makalah yang diterbitkan , Buku,

program komputer, dan penulisan konsekuen

lainnya.

2. Ceramah, orasi, pidato, kreasi lain yang sama

kualitasnya.

3. Alat peraga untuk kepentingan pendidikan dan

ilmu pengetahuan.

4. Sebuah lagu atau musik dengan atau tanpa lirik.

5. Pertunjukan drama atau musik, tari, belajar tari,

wayang, pantomim.

6. Lukisan, gambar, patung, kaligrafi, patung, patung,

kolase, seni terapan, semua bentuk seni.

7. Arsitektur;
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8. Globe/peta;

9. Seni batik;

10. Foto;

11. Sinematografi;

12. Terjemahan, interpretasi, adaptasi, antologi, basis

informasi, dan karya lain berasal dari terjemahan.

b.) Kreasi yang tak diberi hak cipta
Sebagai pengecualian terrhadap ketentuan pada atas,

tidak diiberikan hak cipta buat hal-hal berikut:

1. Melalui keterbukan institusi nasional.

2. Hukum dan peraturan.

3. Pidato kenegaraan ataau pidato pejabat pemerintah.

4. Putusan pengadilan atau putusan pengadilan. Juga

5. Keputusan Komisi Arbitrase atau keputusan badan

serupa lainnnya.

c.) Pelannggaran dan hukuman

Dengan menyebut atau mencantumkan asalnya, tak

dianggap sebagai pelanggaran hak cipta atas:
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1. Penggunasan karya pihak ketiga untuk tujuan

pendidikan, penelitian, penelitian ilmiah, penulisan

laporan, kritik tertulis, atau verifikasi masalah

tidak mmengurangi kepentingan sah penulis.

2. Mengambil alih formasi pihak lain seluruhnya atau

sebagian untuk kepentingan pembelaan baik di

dalam maupun di luar pengadilan.

3. Mengambil alih pendirian pihak lain seluruhnya

atau sebagian untuk tujuan untuk keperluan sendiri

4. ceramah untuk tujuan yang tidak benar bukan

untuk pendidikan dan ilmiah

5. Pertunjukan atau pertunjukan gratis, asalkan tidak

merugikan kepentingan wajar pengarang.

6. Penggandaan karya ilmiah, seni, dan sastra dalam

huruf Braaille untuk keperluan tunanetra, kecuali

jika reproduksi tersebut bersifat komersial.

7. Reproduksi karya seelain proogram PC terbatas

pada penggunaan sarana atau alat atau proses

serupa oleh perpustakaan umum, forum ilmu

pengetahuan atau pendidikan, dan pusat

dokumentasi nirlaba semata-mata untuk kegiatan

mereka.



Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa
Pandemi | Miftah, dkk @UnisriPress, 2022

35

C. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta diatur didalam undang-undang No. 28 Tahun

2014 tentang Hak Cipta. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hak

Cipta menyatakan hak cipta merupakan hak istimewa

pencipta yang muncul secara robotik terutama bersumber

pada standar deklaratif sesudah memciptakan sesuatu yang

akan direalisasikan dalam wujud konkret tanpa mengurangi

peraturan yang selaras pada ketetapan pedoman dan aturan

hukum. Dalam peraturan Hak Cipta mengelompokkan

menjadi 2 macam hak, yaitu Hak Cipta dan Hak Terkait. Hak

terkait adalah hak yang terkait pada Hak Cipta yang dimana

hak tersendiri bagi pelaku, produsen, atau badan penyiaran.

Hak Cipta dikaitkan dengan barang dagangan yang diciptakan

sebagai halnya diatur pada Pasal 40 ayat (1) peraturan Hak

Cipta, seperti lagu, buku, maupun foto, sedangkan hak terkait

dihubungkan dengan karya pengenalan yang disiarkan agar

produk tersebut mencakup karya pertunjukan secara

keseluruhan, album, ataupun informasi.

Hak Cipta adalah hak khusus seperti hak etik serta hak

ekonomi, sebagai halnya dimuat pada pasal 4 peraturan Hak

Cipta. Yang dimaksud dengan hak satu-satunya adalah hak

yang paling mudah digunakan oleh kreator, maka dari itu

pihak lain tidak bisa memanfaatkannya tanpa seizin kreator.
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Pemilik hak cipta yang tidak pencipta namun mempunyai

bagian atas hak unik dalam bentuk hak moneter. Hak moneter

adalah hak yang digunakan lukisan untuk fungsi komersial

atau memperoleh perdagangan atas lukisan. Hak etik adalah

hak mutlak yang ada dalam diri pencipta.

Hak Cipta ialah salah satu bagan atas kekayaan intelektual

yang mempunyai jangkauan tertinggi dari gadget, karena

terdiri dari teknologi, karya seni dan sastra yang terdiri dari

cadangan komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang

merupakan pijakan Indonesia dengan beragam lokasi

internasional serta lajunya perkembangan teknologi statistika

dan komunikasi memerlukan penggantian Undang-Undang

Hak Cipta, menimbang Hak Cipta merupakan dasar utama

dari sistem ekonomi kreatif nasional. Melalui pengaturan Hak

Cipta yang melengkapi faktor keamanan dengan penigkatan

sistem keuangan yang inovatif, diperlukan dukungan Hak

Cipta serta daerah Hak Terkait terhadap sistem perekonomian

kita peroleh bertambah maksimal.

Perbaikan era pertukaran fakta dan lisan membentuk salah

satu faktor dalam regulasi Hak Cipta ini, menilik teknologi

informasi dan komunikasi disatu bagian mempunyai fungsi

penting untuk perkembangan Hak Cipta, namun lagi

membuat instrumen bagi kesalahan regulasi. dalam mata

pelajaran ini. Diperlukan asosiasi yang proporsional, agar

fungsi yang baik dapat dioptimalkan dan dampak buruknya

dapat diminimalisir.
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Pengesahan melalui Kediaman Perwakilan Republik

Indonesia dan pihak yang berwenang untuk memperbaharui

berbagai peraturan 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta melalui

peraturan ini merupakan cara nyata negara guna menjaga hak

ekonomi dan hak etik kreator dan pemilik. Hak terkait

menjadi elemen utama dalam pengembangan daya cipta di

seluruh negeri. Penolakan hak moneter dan hak etik dapat

memerangi bujukan kreator dan pemilik hak terkait untuk

berinovasi. Berakhirnya stimulan dapat berakibat besar pada

hancurnya daya cipta besar negara. Berkaca pada negara maju,

tampaknya proteksi Hak Cipta yang cukup baik telah sukses

mengantar ledakan moneter inovatif yang besar dan

mengasung kontribusi nyata untuk perekonomian serta

ketentraman rakyat.

Melalui pemikiran ini, penting untuk mengubah undang-

undang Hak Cipta dengan yang terbaru yang mengatur:

1. Keamanan Hak Cipta dicapai dalam kurun masa yang

lebih lama sesuai pada pedoman perangkat lunak di

beragam lokasi internasional agar kurun masa

perlindungan Hak Cipta di aspek positif berjalan

sepanjang keberadaan pembuat ditambah 70 tahun

sesudah pencipta hilang.

2. Keamanan terbaik dari hak ekonomi pembuat

dan/atau pemilik Hak terkait, yang terdiri dari

pembatasan pengalihan hak moneter dalam bentuk

rumah susun yang dijual.
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3. Putusan sengketa yang kuat melalui mediasi,

arbitrase ataupun prosedur pengadilan, dengan

pemberlakuan delik kritik guna biaya pidana.

4. Pengelola area jual beli dikenakan biaya mengenai

area perdagangan beserta pelanggaran Hak Cipta dan

Hak terkait di dalam sentral pembelian yang mereka

kelola.

5. Hak Cipta selaku objek bergerak tidak nyata bisa

digunakan sebagai barang pertangunggan.

6. Kabinet dapat membatalkan suatu karya yang telah

didaftarkan, bilamana karya termaktub melewati

batas aturan agama, aturan moral, disiplin,

pertahanan dan keamanan negara, dan ketetapan

tatanan perundang-undangan.

7. Pembuat, pemilik Hak Cipta dan Hak terkait ternyata

jadi kontributor badan Kontrol Kolektif dalam upaya

untuk membangkitkan hadiah atau imbalan.

8. Pembuat serta pemilik Hak terkait mendapatkan

imbalan royalti untuk karya maupun hasil keluaran

Hak terkait yang mungkin dibentuk pada

penanggalan otentik serta dipakai secara produktif.

9. Badan Pengurus Kolektif yang bertugas

mengumpulkan dan memanipulasi hak moneter

pembuat dan pemilik Hak terkait diperlukan untuk

meminta izin operasional pada Menteri.

10. Penerapan Hak Cipta serta Hak Terkait di pusat
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multimedia guna melayani perkembangan informasi

dan generasi pertukaran verbal.

Pendaftaran hak cipta atas suatu karya tidak selalu

merupakan tanggung jawab. Hakikatnya, hak cipta muncul

secara spontan tatkala ciptaan diwujudkan. Tetapi, untuk

mempertahankan data pemegang hak cipta, insan inovatif

harus mempertahankan karyanya melalui cara mengajukan

utilitas pendaftaran lukisan kepada Menteri Peraturan dan Hak

Asasi Manusia. Setelah aplikasi diajukan, karya tersebut dapat

diperiksa dan dicatat dalam daftar karya pilihan yang bisa

didapat dengan bantuan masyarakat. Tiap hasil ciptaannya dari

kemungkinan disalahgunakan melalui acara-acara lainnya.

karena pelanggaran tersebut juga dapat menghambat hak-hak

ekonomi pihak yang terjun dalam permulaan suatu ciptaan.

Maka dari itu bila sewaktu-waktu kedapatan pelanggaran yang

membahayakan pembuat, hak cipta yang didaftarkan bisa

dipergunakan sebagai data kebenaran di pengadilan.

Selaku suatu barang yang dipegang oleh pembuat, barang

tersebut boleh digantikan alias dibagikan sama pihak lain

melalui cara mengalokasikan penggantian pada pencipta atas

pemanfaatan barang itu yang disebut dengan sertifikat izin.

Kompensasi yang diperoleh melalui pemegang hak cipta ini

disebut sebagai royalti.

Setiap karya dalam bidang pemahaman, keterampilan dan

literatur bisa melewati hak cipta. Pertahanan mempunyai
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kurun waktu berbuat yang bervariasi tergantung pada bentuk

pengenalan serta bentuk hak eksklusif. Bagi hak etis, hak-hak

itu sah tanpa batasan. Sementara itu, hak moneter mempunyai

jangka masa keamanan yang berlainan, terpaut pada bentuk

ciptaan, sebagai halnya dimuat dalam Pasal 58-60 peraturan

Hak Cipta, yang meliputi:

1) Hak Cipta Seumur Hidup ditambah 70 Tahun

Perlindungan karya sebagaimana dimaksud pada Pasal

58 ayat (1) undang-undang Hak Cipta berlanjur semasa

pencipta berjiwa dan dapat ditutup semasa 70 tahun

sesudah pencipta wafat. Karya itu terdiri dari:

a. Karya tulis

b. Ceramah, orasi, dan karya lain yang sejenis;

c. Alat peraga yang digunakan sebagai keperluan

edukasi serta pemahaman;

d. Karya musik

e. Seni pertunjukan, teater.

f. Lukisan, relief, kaligrafi, arca, mosaik.

g. Desain arsitek;

h. Denah; dan

i. Seni batik atau seni motif yang berbeda

2) Hak Cipta 50 Tahun

Kemudian pasal lima puluh sembilan ayat (1) UU Hak

Cipta menyatakan bahwa bentuk karya yang

keamanannya berlaku selama 50 tahun mulai pernyataan
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utama dibuat, antara lain:

a. Karya visual;

b. Gambar;

c. Karya sinematik

d. Film;

e. Program komputer;

f. Penampilan lukisan tertulis;

g. Penerjemahan, interpretasi, edisi, antologi,

database, edisi, aransemen, perubahan, dan

ciptaan lain yang dihasilkan pada perubahan;

h. Penerjemahan, variasi, asosiasi, perubahan

mimik budaya konvensional;

i. Koleksi karya atau fakta, baik dalam bentuk

yang bisa dikaji oleh paket komputer ataupun

sarana lain; dan

j. Penyusunan mimik budaya konvensional.

3) Hak Cipta selama 25 Tahun

Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta

menerangkan bahwa ciptaan berbentuk karya seni rupa

sah sepanjang 25 tahun. Di mana, keamanan hak cipta

berfungsi sebagai deklarasi utama hak.

4) Hak Cipta Tanpa Tenggat

Khusus untuk ekspresi budaya konvensional yang

diselenggarakan dari negara, keamanan hak cipta bakal
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mengikuti tanpa batas masa berlaku.

Keselamatan suatu pekerjaan timbul secara rutin karena

pengenalan tersebut dibuat dalam wujud yang jelas. Pendataan

karya bukan selalu melambangkan tanggung jawab akan

memperoleh hak cipta. Akan tetapi, baik pembuat atau

pemilik hak cipta yang mendata kehadirannya akan menerima

surat pendaftaran karya yang bisa digunakan sebagai bahan

permulaan dipengadilan jika muncul perselisihan dalam takdir

mengenai pengenalan. Keamanan hak cipta bukan selalu

diberikan pada konsep ataupun pandangan, sebab karya

berhak cipta perlu mempnyai jenis yang unik, non-publik serta

membuktikan orisinalitas demi karya yang muncul

sepenuhnya bersumber pada kapabilitas, daya cipta ataupun

informasi, agar karya tersebut bisa dilihat, dibaca, atau

didengar.

D. Hukum di Masa Pandemi

Pandemi Corona Virus Disorder (COVID-19) 2019

sebenarnya telah memberikan dorongan bagi masyarakat

pedesaan untuk mengambil aturan abnornal untuk merantas

covid-19 (Berkamp, 2020), tidak melainkan Indonesia. Untuk

melawan pandemi, pemerintah cepat atau lambat

mengeluarkan paket regulasi sebagai legitimasi formal untuk

penanganan COVID-19.
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Penetapan ketenaran pidana keadaan darurat di Indonesia

perlu didasarkan sepenuhnya pada Pasal 12 Undang-Undang

Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa Presiden

menerangkan keadaan bahaya dan akibatnya ditunjuk melalui

peraturan perundang-undangan, dan unsur-unsur Pasal 22 ayat

1 Undang-Undang Dasar NRI 1945 yang menyatakan bahwa

dalam keadaan darurat yang mendesak, presiden mempunyai

kewenangan hak untuk menguraikan aturan otoritas sebagai

pengganti hukum.

Dalam situasi “keadaan bahaya”, penetapan kepopuleran

darurat pula berlandaskan pada Undang-undang Pemerintah

Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 1959 tentang

Pencabutan Undang-undang Nomor Tujuh Puluh Empat

Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1959 Nomor 160 (1957) dan penetapan kerajaan bahaya.

tetapi, kemauan dari 'keadaan bahaya' penggunaan aturan ini

dipertimbangkan selain poin skenario kontemporer.

Oleh karena itu, penting untuk memiliki undang-undang

dan aturan yang menjadi payung aturan (umbrella act) yang

terkait dengan tatanan mapan reputasi darurat penjara, baik

dalam frasa 'keterpaksaan mendesak' dan 'kejadian berisiko'.

Kehadiran payung hukum diharapkan dapat memberikan

kebenaran hukum dan pertanggungjawaban kerajaan kepada

jaringan di saat-saat darurat di masa mendatang.

Dalam mewujudkan kesejahteraan jaringan, diperlukan

suatu tindakan yang mendorong terciptanya kesejahteraan
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jaringan masing-masing dengan menggunakan otoritas dan

masyarakat itu sendiri, dan dalam melemahkan suatu

gerakan sudah sepatutnya diperlukan suatu prinsip pedoman

sebagai acuan atau landasan, yang utama. pedoman atau

acuannya adalah peraturan perundang-undangan, mengingat

negara Indonesia adalah suatu negara hukum yang

didalamnya terdapat ketetapan-ketetapan negara hukum

seluruh penduduk untuk berlaku wajib berlandaskan pada

peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari pemerintah.

Peran penguasa berdasarkan konsep kerajaan kesejahteraan

berlaku lebih berkuasa daripada masyarakat dalam

memahami jaringan keselamatan di mana sebagai

implementasi keselamatan pilihan juga dibagikan kepada

penguasa.

Sebagai hasilnya, pemerintah harus menciptakan

peraturan perundang-undangan untuk arahan dalam

pelaksanaannya sebagai bentuk upaya peningkatan

kesejahteraan masyarakat, namun dalam penyusunan suatu

undang-undang atau peraturan perundang-undangan harus

mencermati bagian-bagian materi muatan nilai kesamarataan

serta intisari supaya keselamatan jaringan kelak dapat

terealisasikan. Jeremy Bentham mengemukakan dengan apa

yang disebut dengan kebahagiaan, dimaknai hingga dasarnya

hukum berfungsi dalam membawa manusia pada

kesejahteraan hidupnya.

Regulasi diperlukan untuk beradaptasi dengan situasi,
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tetapi skenario di masyarakat tidak selalu sama mengingat

kondisi modern di mana hampir 210 negara4 atau wilayah

terinfeksi COVID-19, seperti Indonesia. Gaya hidup

pandemi ini dirasakan melalui jaringan berdampak destruktif

terhadap kesejahteraan, salah satunya adalah segelintir orang

merasakan hilangnya kesejahteraan karena pandemi ini, oleh

karenanya guna melindungi keselamatan masyarakat di saat

pandemi demi manifestasi dari pemahaman keselamatan

yang disampaikan melalui otoritas pada masyarakat, sebuah

undang-undang berupa pedoman dan aturan terkait

penanggulangan dampak dan antisipasi risiko COVID-19

sebagai bentuk fakta untuk kesejahteraan dan membawa

kembali masyarakat yang lebih rendah. kesejahteraan

jaringan yang dirasakan salah tempat akibat pandemi Covid-

19.

1. Produk Hukum Saat Masa Pandemi

Memikirkan salah satu etika pemerintah, khususnya

mengenai posisi pemerintah dalam melayani turbulensi

melalui penerapan kemampuan proteksi pada beberapa

tahap dalam skenario Covid-19 seperti yang saat ini

berlangsung terutama berdasarkan kerangka pengurangan

peluang bencana 2015 - 2030 sebagai sikap menciptakan

negeri yang makin sejahtera sesuai dengan tips

penaggulangan bencana alam, instruksi serta mitigasinya.

Selama ini peran perlindungan dari pemerintah jadi
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sangat pokok dengan jenis-jenis fitur pemerintah yang

akurat melalui publikasi pedoman sebagai jenis sikap

terikat fitur perlindungan untuk menjumpai pandemi

sebagai jenis perlindungan bagi perusahaan-perusahaan

yang condong kepada masyarakat yang dapat menderita.

dari kesejahteraan.

Pelaksanaan fungsi perlindungan dapat dilihat dari

berantai barang dagangan penjara yang dikeluarkan pada

tahap tertentu di masa pandemi ini, banyaknya barang

dagangan kriminal yang dikeluarkan dengan bantuan

pemerintah ialah wujud kedudukan hukum untuk

mencegah akibat dari pandemi demi wujud langkah maju

hukum untuk menciptakan keselamatan masyarakat di

masa pandemi, barang dagangan kriminal ini seperti

berbagai segi kehidupan mulai dari sistem keuangan,

kesehatan, ketenagakerjaan, pengendalian musibah, dan

lainnya. Berikut bermacam produk hukum yang

dikeluarkan pada teknologi pandemi antara lain:

a) Penerbitan Keppres (Kepres) Rentang 7 Tahun 2020

dan Keppres (Kepres) Ragam Sembilan Tahun 2020

Pokok dari Perpres ini yaitu pembentukan Satgas

Percepatan Penanganan Covid-19 dan perintah

pembentukan penekan usaha di cakupan lokal untuk

percepatan penanganan Covid-19 lewat sinergi

antara pemerintah pusat dan daerah selain tindakan

pencegahn dan penyesuaian selain peningkatan daya
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dalam mendesak, menemukan dan menanggapi

wabah COVID-19, di samping persiapan mengenai

sumber investasi untuk tekanan tugas dalam

menangani kegiatan Covid. persiapan pendanaan

penyelenggaraan olahraga tekanan terkait Percepatan

Penanganan covid-19.

b) Perpres No.53 Tahun 2020

Pokok undang-undang ini yaitu:

1. Tentang pengembangan pusat penanganan

covid di Pulau Galang, Kota Batam, Provinsi

Kepulauan Riau untuk menjadi lokasi

pernyataan serta berlindung bagi penderita yang

terpapar Covid dan penanganan COVID-19 atau

Penyakit Menular yang sedang meningkat.

2. Persiapan mengenai penyediaan dana, di

samping persiapan mengenai pengalihan

kekayaan negara kepada kementerian yang

ditunjuk.

c) Instruksi Presiden No.4 Tahun 2020

Pokok arahan ini yaitu :

1. Persiapan atas tindakan untuk memprioritaskan

jatah keuangan saat ini guna perwujudaan

urusan percepatanpenanganan covid.

2. Akselerasi olahraga dan pengalokasian kembali

anggaran terkait aturan penanganan covid-19 di

instasi, kementerian, serta pemerintah daerah
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lewat prosedur perbaikan kisaraan harga serta

saat ini pengajuan ajuan perbaikan perkiraan

pada menteri keuangan menurut otoritasnya.

3. Taktik fungsional dengan menggunakan

tekanan misi Percepatan Penanganan Covid-19

sebagai langkah percepatan penanggulangan

penyakit Corona Virus.

4. Percepatan penanganan covid-19 dengan

menggunakan percepatan pelaksanaan suplai

barang dan jasa sebagai penunjang percepatan

pengelolaan dengan kemudahan dan perluasan

melalui hak masuk sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang telah disusun

sebelumnya.

5. Mempercepat penanganan covid-19 melalui

pembelian barang dan penawaran mengenai

pemerintah, Badan Pengawasan Keuangan serta

Lembaga Kebijakan Pengadaaan Barang.

6. Pengadaan produk serta jasa perangkat ilmiah

dan perangkat ilmiah melalui pemikiran barang

dan jasa sesuai dengan persyaratan yang

diputuskan oleh Kementerian Kesehatan yang

digunakan untuk membantu penanganan covid-

19.

d) Peraturan Pemerintah No.21 Tahun 2020

Pokok dari peraturan ini yaitu :
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1. Pembatasan Sosial Berskala Besar atau

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan

Masyarakat untuk suatu provinsi atau

kabupaten dan kota tertentu perlu

mendapat izin dari menteri dalam urusan

kepresidenan di bidang kesehatan.

2. Pengaturan mengenai pertimbangan positif

yang telah ditetapkan, khususnya

pertimbangan efektivitas, epidemiologi,

pedoman sumber daya, signifikansi

peluang, teknis operasional, politik,

moneter, sosial, budaya dan masalah

perlindungan dan perlindungan dengan

cara memenuhi beragam standar yang

sudah ditentukan, yaitu perihal jangkauan

yang meningkat secara penting terutama

terikat dengan kasus meninggal karena

penyakit serta penularan penyakit yang

cepat ke beberapa daerah sehingga

biayanya melambung secara drastis,

kehidupan mata rantai epidemiologi yang

sama di berbagai daerah atau negara yang

sama.

3. Ketetapan tentang pembatasan kegiatan

dengan meninjau keinginan untuk

produktivitas serta pemenuhan kebutuhan
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dasar jaringan di samping pelatihan dan

keagamaan, yang meliputi pembatasan

olahraga, pembatasan olahraga di tempat

atau fasilitas umum, perguruan tinggi dan

tempat kerja pergi dan peraturan tentang

kegiatan non sekuler.

4. Kebijakan pemberlakuan PSBB diusulkan

dengan menggunakan kepala daerah, yaitu

gubernur, bupati, walikota hingga menteri,

dimana menteri juga mempertimbangkan

kepedulian kepala pemerintahan satuan

usaha untuk percepatan penanganan

penyakit virus corona.

e) Perpres No.11 Tahun 2020

Pokok Perpres ini yaitu :

1. Penetapan covid-19 yaitu bentuk penyakit

yang menyebabkan darurat keshatan

masyarakat.

2. Penetapan keadaan darurat lewat langkah-

langkah perlu diambil oleh pemerintah

terkait dengan jenis pengelolaan kebugaran

masyarakat terkait gangguan virus corona

atau covid-19 di Indonesia dengan

ketetapan yangg sesuai didalam aturan.

f) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2020
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Pokok dari perpu ini yaitu penambahan

anggaran belanja 2020 serta alokasi biaya

sejumlah Rp 450,1 triliun guna kepentingan

penanganan covid-19 yang digunakan untuk

beragam bidang yang kemudian akan

dialokasikan ke beberapa bidang untuk

penanganan covid-19, khususnya area lapangan

yang memiliki dampak utama pada

perekonomian.

Melalui undang-undang tersebut diharapkan masyarakat

dapat memperoleh kesejahteraan melalui barang-barang

kriminal yang ditetapkan melalui pemerintah yang dapat

dimanfaatkan oleh pemerintah sebagai landasan penegakan

suatu perangkat lunak yang digagas oleh pihak berwajib

sebagai loncatan ke depan atas akibat bencana covid-19. Dan

untuk mengubah kehidupan dalam menemui akibat pandemi

covid-19 agar kesejahteraan umat manusia dimulai dengan

dampak virus Covid-19 dapat berkurang. Dengan terbitnya

beberapa barang dagangan tindak pidana berat pascapandemi

Covid-19, sejumlah aplikasi otoritas penanggulangan Covid

terkait kesejahteraan jaringan terus diprogramkan dan

diterapkan, di antaranya program lompatan maju BLT

(Bantuan Langsung Tunai), pendampingan UMKM,

pembebasan harga energi dan subsidi listrik, pelonggaran

waktu kredit bagi masyarakat yang terkena dampak dan
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sejumlah bantuan yang berbeda, semua ini adalah langkah

otoritas untuk meningkatkan kesejahteraan jaringan, tetapi

bukan saja di segi ekonomi, namun di segi lain juga seperti

sekolah, kesehatan, dan pengendalian bencana.

2. Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual di Masa
Pandemi

Pada tahap tertentu di masa pandemi Covid-19, terjadi

lonjakan pembelian alat medis, yang tentunya menjadi

peluang terhadap pelaku usaha untuk menciptakan alat medis

sebab dengan adanya himbauan yang berlebihan, pelaku

usaha bisa mendapat profit yang maksimal. Akan tetapi,

banyak juga yang menggunakan situasi seperti ini dengan

cara cepat, ada beberapa dari mereka yang membugkus obat-

obatan dengan memakai kemasan obat yang telah tercatat

dan mendapat izin distribusi untuk produk itu sendiri. Hal ini

dapat berdampak buruk bagi pelanggan, karena mereka akan

menganggap bahwa obat yang diperjualkan tidak ada efek

samping sebab kemasaan obatnya sama dengan kemasan

obat yang asli.

Peningkatan belanja dan penjualan alat kesehatan di

platform online juga diawasi melalui Direktorat Jendral

Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi

Manusia. Salah satu cara operasi yang sering dipakai adalah

dengan bantuan penggunaan logo dan desain produk

komersial yang diketahui oleh masyarakat umum di dalam
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pasar, yang meliputi produk pembersih tangan, masker, dan

alat pelindung diri (APD).

Dunia saat ini sedang mewaspadai penyebaran penyakit

mematikan yang disebut sebagai virus corona. Coronavirus

adalah salah satu virus yang mengakibatkan infeksi mulai

dari flu, sesak, hingga penyakit parah yang seperti Midle

East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute

Respiratoty Syndrome (SARS). Gangguan akibat

coronavirus atau yang lebih dikenal dengan covid-19,

merupakan wabah terbaru yang diketahui pada tahun 2019

dan belum pernah terdiagnosis pada orang sebelumnya.

Wabah pertama covid-19 di Wuhan, China, mendekati

akhir Desember 2019. Lalu menyebar secara berlebihan di

Hubei hingga membuat China melakukan lockdown

diseluruh provinsi namun tidak keseluruhan. Kurang dari dua

bulan, virus corona membawa sekitar 80.000 kasus dan 3000

meninggal. Terhitung sejak minggu ke 3 Januari 2020,

covid-19 kemudian menyebar ke beberapa negara di Asia,

seperti AS, Eropa, Australia, serta Afrika. Sebab penyebaran

covid-19 yang sangat cepat sehingga World Health

Organization menjadikan covid-19 sebagai endemik mulai

11 Maret 2020.

Reputasi pandemi internasional menunjukkan

bahwasannya penularan virus corona terjadi begitu kilat

sehingga sebagian besar tidak ada negara bersatu didunia

internasional yang bisa menentukan bahwa mereka bisa
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dilindungi dari covid-19.

Karena penyebaran virus corona yang sangat cepat,

tenaga medis tentunya menginginkan fasilitas alat kesehatan

untuk mengatasi covid-19 seperti masker yang mencukupi,

alat pelindung diri, serta obat-obatan. Kepekaan warga

negara Indonesia kepada kesehatan serta kebersihan kian

meningkat. Keadaan itu terlihat dari 44% pelanggan yang

mengonsumsi produk obat-obatan lebih sering dan 37% lebih

sering mengonsumsi minuman vitamin.

Maraknya kebebasan produk kesehtan di situs web online

sangat diminati oleh pelanggan, karena produk kesehatan

tersebut bersih untuk diperoleh. Dengan maraknya alat

kesehatan, tentunya membuka peluang terhadap pelaku

bisnis komersial untuk menyediakan alat kesehatan sebab

kebutuhan masyarakat yang tinggi. Sehingga membuat

pelaku usaha dapat memperoleh pendapatan yang maksimal.

Banyak pelaku usaha memanfaatkan situasi ini dengan

membonceng barang kesehatan untuk mengambil profit yang

sebesar-besarnya. Situasi ini menyebabkan kerugian kepada

pembeli, sebab pelanggan menganggap bahwa produk yang

ditawarkan bukan menjadi masalah sebab kemasan produk

sama dengan produk asli. Terkait data Badan Pengawas Obat

dan Maknan (BPOM) menjumpai kurang lebih 129 platform

yang memeperjualbelikan produk secara bajakan dan

melanggar hukum. Oleh sebab itu, akan berdampak kepada

tingkat kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap
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produk ilegal yang merebak di platform online. Seharusnya

terdapat pengamatan yang dilakukan oleh pihak yang

berwewenang. Pengamatan ini dimaksudkan agar teknik

perijinan tersebut bersifat preventif dan tidak merugikan

pembeli.

Pergerakan produk kesehatan yang tidak memenuhi

kualifikasi serta tidak lagi diedarkan memungkinkan

melewati batas hak-hak pelanggan terutama berdasarkan

Pasal 4 UU No.8 Tahun 1999 mengenai keselamatan

pelanggan, khususunya hak keselamatan, kenyamanan, serta

keamanan dalam memakai produk pelayanan dan hak untuk

memperoleh statistik yang akurat, jujur, dan jelas atas

keadaaan serta kepastian produk.

Peraturan perlindungan pelanggan telah menata

pembatasan yang tidak boleh dilaksanakan bagi pelaku usaha

dalam sistem pembelian dan promosi barang/jasa. Larangan

tersebut dimuat di pasal 8 UU No.8 Tahun 1999 mengenai

perlindungan pembeli. Larangan yang dilanggar melalui

pedagang barang kesehatan tanpa izin edar adalah pelaku

usaha dibatasi untuk menjual produk penawaran yang tidak

memenuhi kualifikasi serta ketetapan peraturan perundang-

undngan yang dipersyaratkan. Jual beli alat kesehatan

melalui web adalah wadah untuk pelaku usaha barang

kesehatan yang tidak mempunyai izin edar unuk

mempromosikan serta mendistribusikan barang tersebut.

Karena saat ini pihak berwewenang belum mengurus izin
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edar barang kesehatan melalui platform online. Oleh

karenanya, sangat dibutuhkan kedudukan pihak yang

berwenang dalam hal ini misalnya instansi terkait beserta

BPOM, Kementerian Perhubungan dan Catatan,

Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Hukum dan Hak

Asasi Manusia untuk membela klien kepada aliran

membonceng barang kesehatan yang dibeli melalui platform

online.

Gerak Indonesia untuk menghadirkan keamanan merk

adalah adanya UU khusus yang mengendalikan tentang

merek, khususnya UU No.20 Tahun 2016 tentang merek dan

tanda peringatan geografis. Tetapi peraturan ini bukan

mengurus luasnya merek menurut pengakuan sepenuhnya,

namun kepada ahli yang memilah tingkatan kadar menurut

reputasi yang dimiliki oleh beraneka merek, yang terbagi jadi

3 bagian, ialah merek biasa, merek pabrikan, dan merek

terkenal.

Pengamanan merek di Indonesia mulai disusun didalam

Reglement Industriele Eigendom Kolonien 1912, yang terus

diperbarui serta diubah dengan UU No.21 Tahun 1961

mengenai merek perusahaan serta merek dagang, selanjutnya

mengalami perubahan melalui UU No.19 Tahun1992

mengenai merek, kemudian diperbaiki kembali dengan

Peraturan No.14 Tahun 1997. Peningkatan terhadap UU

tersebut tetap dilaksanakan, dmeikian juga dengan

penyempurnaan UU No.15 Tahun 2001 mengenai merek,



Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa
Pandemi | Miftah, dkk @UnisriPress, 2022

57

yang berjalan sejak 1 Agustus 2001 sampai berakhir pada

tahun 2016. Kemudian disempurnakan kembali dengan

terbitnya Peraturan Daerah No.20 Tahun 2016 mengenai

merek dan tanda peringatan geografis yang mungkin masih

berjalan sampai sekarang.

Sebuah merek harus memenuhi standar untuk dikenal

sebagai merek populer. Sesuai dengan pasal 18 Peraturan

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia NO.67 Tahun 2016

mengenai pendaftaran merek, peredikasian merek

dilaksanakan dengan mencermati informasi umum

masyarakat luas dilingkungan disiplin perusahaan komersial

yang berlaku. Masyarakat yang dimaksud adalah pelanggan

yang memiliki anggota keluarga yang tepat pada tingkat

pembuatan, publikasi, penyebaran, dan pendapatan dari

produk dagangan merek. Sama halnya dengan pelanggan,

bisa juga mayoritas yang memiliki hubungan dengan produk

merek tersebut.

Pelaku usaha yang mengadakan tindak pidana pemberian

merek bisa dipersulit dengan pasal 100 hingga pasal 102

mengenai merek dan tanda peringatan geografis. Pasal 103

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 menyatakan

bahwasanya pasal 100 ayat 1 adalah delik aduan agar

penyelewengan merek bisa dicermati jika ada perkara

pengadilan dari peristiwa terkait. Undang-undang tentang

merek dan indikasi Geografis bukan lagi mengurus tingkatan

merek jadi tidak ada rekomendasi yang transparan tentang
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tanda. Namun, merek diidentifikasi menurut UU tentang

merek serta tanda peringatan Geografis dengan bantuan pasal

21 ayat 1b dan 1c, terutama mengenai dalih penentangan

suatu perangkat lunak untuk suatu merek jika memiliki

kesamaan dalam aturan atau seluruhnya dengan merek.

Keefektifan pasal undang-undang kesehatan ini menjadi

pedoman Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2016 yang

mungkin ada urgensinya selama pandemi COVID 19, pasal

ini memudahkan penindakan terhadap kasus pelanggaran

merek jauh lebih mudah karena buktinya adalah pelanggaran

formal dan tidak lagi membutuhkan hasil yang memenuhi

syarat. Menuduh secara kumulatif adalah memperburuk

hukuman. karena pelanggaran merek menjadi tereksekusi di

beberapa titik bencana di seluruh negeri, terutama

berdasarkan Keppres Nomor 12 Tahun 2020 adalah

memberatkan.

Selanjutnya dalam uraian pasal 21 ayat 1b menerangkan

bahwa program yang mempunyai kesamaan dengan merek

lain untuk produk maupun persembahan yang sebanding

akan dicegah melalui pertimbangan pandangan umum

masyarakat tentang merek itu sendiri, selain itu

memperhatikan kualitas merek serta data pendaftaran merek

diberbagai negara, serta pengadilan sidang komersial bisa

mengintruksikan organisasi yang tidak memihak untuk

melakukan survei mengenai pengakuan atau sekarang tidak

dari merek yang nantinya akan menjadi alasan untuk
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menolak kegunaan suatu merek.

Terjadinya pelanggaran merek yang dilakukan melalui

acara yang memiliki niat buruk serta tidak konsekuen atas

tanda yang mungkin dilanggar, pasti menyebabakan kerugian

bagi pelaku usaha atau pemasar yang mempertahankan hak

merek selaku pihak yang dirugikan, tentunya pemilik hak

atas merk akan mengambil tindakan kejahatan untuk

menyelesaikan kasus pelanggaran merek dagang. Maka dari

itu, dimaksudkan supaya para pihak pelanggaran merek

untuk tidak menggunakan lagi merek yang pada dasarnya

sama ataupun lengkap dengan merek atau mungkin

mencegah kegiatan pembuatannya.

Oleh karena itu, masyarakat perlu lebih mengetahui jenis-

jenis penyelewengan yang bisa membuat kerugian pihak lain.

Perlu adanya undang-undang yang disusun bagi pelanggar

pembonceng sebab faktanya masalah pembonceng ini adalah

delik aduan yang masih belum kuat memikirkan jumlah

masalah pembonceng. Alat negara kepolisian perlu tegas lagi

serta energik didalam masalah pelanggaran merek agar tidak

terjadi pelanggaran merek dan menjadikan masyarakat

sebagai produsen mentaati produk hukum yang telah

mengatur pelanggran merek.

Badan yang menyaring pelanggaran merek dan semua

jajarannya yang terkait dengan sistem sosialisasi penafsiran

mengenai merek ke semua warga negara lewat teknik

pembinaan atau sosialisasi harus dilakukan secara otomatis
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cara yang baik untuk meningkatkan fokus kejahatan di dalam

masyarakat yang dinantikan bisa meminimalkan kecurangan

merek. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual telah

membuat web yang bisa diakses melalui

https://pengaduan.dgip.go.ig. E-criticism ini cukup baru yang

dimulai sejak tahun 2018 dan diresmikan tahun 2019 oleh

dirjen, hal itu bertujuan guna memudahkan warga negara

untuk terlibat aktif dalam pelanggaran merek. Peran aktif

peralatan yang tidak lagi efektif mengawasi perkara dari

pemegang merek. Sudah seharusnya diaplikasikan bagi

masyarakat untuk mengurangi jangkauan pelanggaran merek

serta tata cara perwujudan peraturan nomor 20 tahun 2016

tentang tanda dan indikasi goegrafis.

3. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual di Masa Pandemi

Perlindungan hukum tentu diperlukan untuk penggunaan

di era teknologi, khususnya yang berkaitan dengan kekayaan

intelektual. Aset intelektual sebagai karya cipta yang perlu

diunggulkan dengan sebuah penghargaan, karena

penciptaannya membutuhkan teknik ide hingga muncul

produk baru, tentunya inovasi ini bukanlah aspek yang

mulus. Dari sini dapat dilihat bahwa keamanan kekayaan

intelektual memerlukan keamanan hukum, dari gerakan

ilegal yang berbahaya, highbrow assets (IP) dikaitkan
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dengan ide inovatif, hasil suatu gagasan, kreasi, dan

sebagainya. Hasil dari penanyaan potensi pasokan

melahirkan kepemilikan inovasi yang berasal dari pikiran

manusia.

Hak intelektual tidak selalu tentang nama dan kehormatan

untuk penemu inovasi mereka dalam hal paten, tetapi apa

yang menjadikan itu utama, berkaitan dengan alat yang

menambah kuantitas finansial untuk pemilik. Ruang lingkup

kekayaan intelektual terdiri dari hak cipta, paten, merek,

produk komersial, indikasi geografi, termasuk desain dan

varietas tanamna.

Perkembangan teknologi ternyata memberikan persoalan

kejahatan yang semakin canggih. Tetapi, tidak berarti tidak

ada jawaban perlindungan hukum, khususnya kekayaan

intelektual, sangat diharapkan sejalan dengan perkembangan

generasi, seperti masa penggunaan teknologi kearsipan.

Misalnya hak cipta yang menjalankan fungsi penyediaan

dalam era di dunia maya, perlindungan dibutuhkan guna

melindungi hak cipta. Hak cipta internet sudah digunakan

dan dicairkan tanpa memperhatikan perlindungan aset kelas

atas, terutama mengingat penggunaan pembangkitan statistik

telah menjadi semakin besar selama pandemi Covid-19.

Lahir karena penggunaan zaman yang begitu bersih untuk

menyimpan, terkait dengan kekayaan intelektual yang

hidupnya terlalu esensial, menumbuhkan teka-teki, apa

Indonesia telah mengurus kebijakan terkait keamanan hukum
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kekayaan intelektual? Karena gaya hidupnya terutama benar

untuk diketahui keberadaan perlindungan hak kekayaan

intelektual hanya diperlukan tetapi, dalam situasi pandemi

mutakhir, sangat jelas bahwa penyesuaian dan pemahaman

khusus diperlukan mengenai perlindungan penjara bahwa

kekayaan intelektual selaku bentuk penggunaan fakta selama

pandemi. Lantas, bagaimanakah jenis pengamanan hukum

kekayaan intelektual yang tepat untuk penggunaan

pembangkitan informasi selama masa covid-19 serta apakah

pengamanan kekayaan intelektual saat masa covid-19 sudah

selaras?

Perlindungan hak milik kekayaan intelektual baik untuk

individu, organisasi atau badan usaha diperlukan agar benar-

benar meningkatkan eksplorasi kekayaan mereka dan pada

akhirnya menciptakan keuangan yang baik untuk

lingkungannya. Agar manfaat KI bisa dibangun sebab

perlindungannya bisa dipercaya didalam semua keadaan,

tidak dikhususkan selama masa pandemi. Karena itu,

perlindungan KI bisa lebih diperlukan dalam penggunaan

teknologi, karena terdiri dari dunia maya yang

memungkinkan melebihi batas waktu, lokasi, serta budaya.

Kandungan materi penggunaan zaman bisa sangat penting

bagi kehidupan, sehingga keamanannya harus

dimaksimalkan.

Beragam pedoman yang ada untuk mengubah KI pada

masa ini seperti yang dikemukakan sebelumnua adalah jenis
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perlindungan hukum kepada tiap terobosan atau kreativitas

masyarakat. Namun, saat covid-19 terus-menerus

membagikan situasi dan kemungkinan baru yang menuntut

penggunaan teknologi informasi dalam menumbuhkan gaya

hidup keamanan kekeayaan intelektual. Akibatnya,

kehidupan peraturan yang sudah menunjang keamanan

kekayaan intelektual masa ini harus tetap dilakukan

perubahan terhadap keadaan covid-19 ini.

Pihak berwenang juga diharapkan terus memberikan

kenyamanan bagi jaringan dalam memanfaatkan untuk

perlindungan kekayaan intelektual, masing-masing dalam

bentuk kemudahan dan efektivitas dalam mengakses untuk

menjamin bahwa perangkat teknologi arsip yang digunakan

adalah fasilitas bagus yang disediakan untuk masyarakat.

Karena pada akhirnya, terlepas dari seberapa canggih

sistem informasi, itu juga merupakan bentuk kekayaan

intelektual yang dibuat dari seorang individu. Jadi, dasar

generasi maju bagaimanapun juga berasal dari pemahaman

manusia. Akibatnya, penggunaan sistem teknologi fakta

tetap tidak diperkenankan selain pelacakan orang untuk terus

memantau peningkatan mesin yang dibuat untuk memastikan

bahwa tujuannya tepat sasaran.
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BAB II

PENERAPAN PRODUK HAK

CIPTA
A. Penerapan Hukum Produk Hak Cipta di

Masa Pandemi

Haki Kekayaan Intelektual (HKI), dalam substantif dapat

dijelaskan menjadi suatu Haki iatas kekayaan berasal dan

timbul serta terlahir diakibatkan oleh sikap kemampuan

pikiran intelektual manusia. Hak berdasarkan Kekayaan

Intelektual juga disebut Intelektual Property Right dipisah

pisah dalam hal ini hak yang di punya dengan pribadi baik itu

berwujud keberadaanya bahkan wujud keberadaanya tidak ada.

Hak itu mengandung sifat pribadi dan khusus dikasihkan

kepada seseorang pencipta serta pemegang hak mempunyai

hal untuk mengumumkan/memperbanyak serta menyebar

luaskan, atau menyampaikan ijin pada orang lain terhadap

ciptaannya yang telah ia buat dengan menggunakan batasan

yang telah di setujui. Sehingga dapat di tarik simpulan pula

bahwa hak cipta menjadi hak istimewa atau disebut (exclusive

right) adalah dasar peraturan hukum sifatnya material dengan

menjaga korelasi privasi dan kemauan dengan berhubungan

pembuat hal baru aslinyaa dengan ciptaan penciptanya.
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Penerapan peraturan Undang-undang Hak Cipta/copyright

memang ditujukan langsung buat memberikan keamanan hak

untuk pembuat yang diberikan karya-karya berasal dari

pengungkapan intelaktualitas, yaitu tidaklah bersifat berwujud,

jika pembuat belum menciptakan suatu hal yaitu sebuah

fikiran pandangan baru, fikiran baru, serta yang lainnya.

Haki cipta yaitu hak eksekusi yang di berasal dari

pemerintah agar mengatur penggunaan suatu hasil pengagasan

atau informasi terbaru. Padai mendasar “haki cipta dapat

diartikan hak yang berguna sebagai menyalin suatu

gagasan/ciptaan agar dikembangkan lagi”. Hak Cipta di lain

sisi dapat memungkan pemegang hak itu agar memberikan

bataasan pada pencontoh karyanya terhadap bukan resminya

berdarkan hal baru dan ciptaan yang telah dibuat. Yang

biasanya pula suatu haki cipta mempunyai masa berlaku

tertentu yang sifatnya terbatas.

Haki cipta berjalan di berbagai jenis karya seni atau karya

ciptaan serta kreasi dapat dikembangkan melalui beberapa hal

tersebut dapat berupa puisi, drama, serta karya tulis ilmiah

lainnya, film karya koreografis (tari, balet) dan sebagainya

komposisi musik, rekaman, lukisan, gambar, patung, foto

aplikasi perangkat lunak computer, siaran radio serta televisi

(dalam mencakup yurisdiksi tertentu) desain industri lainnya.
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Hak cipta ialah galat suatu jenis hak yang berdasarkan

kekayaan intelektual. Tetapi yang hak cipta ini dibagi bagi

dan disefesifikan dengan mencolok asal hak kekayaan

intelektual yang lainnya sifatnya mirip-mirip seperti hak paten

dalam pemberian hak mengatur sehingga melakukan suatu hal,

dilain sisi berfungsi supaya mencegah serta memberikan

batasan bagi orang lain yang melakukan hal yang tidak di

inginkan. Peraturan yang berupa hukum yaitu mengatur hak

cipta ini seperti biasa hanya berupa karya yang berasal dari

luapan ide suatu konsep, terbatas tidak hanya terpacu dalam

satu hal. gagasan, kabar, ide ilmu yang ada dapat kembangkan

yang kemungkin terjadi serta di luapkan dalam kreasi yang

ada yang contohnya, hak cipta berkaitan dengan pertokohan

kartun mili tikus yang membatasi tokoh lain yang bahkan

tidak mempunyai hak meperluaskan copyan film mili tikus

bahkan meberikan ide film yang sama dengan tokoh tikus

tersebuat ciptaan walt Disney itu. tetapi, dalam hal ini tidak

mengurangi dan mempermasalahkan ciptaan/suatu animasi

lainnya yang berhubungan tokoh tikus di film mili tikus.

Indonesia permasalahan hak cipta termuat dalam peraturan

undang-undang hak cipta, yang saat ini pun masih berlaku,

yaitu termuat dalam undang - undang nomor 28 tahun 2014

tentang Hak Cipta. Di dalam undang-undang itu memberikan

suatu penjelasan tentang hak cipta yang di definisikan sebagai

“hak ekslusif yang diberikan langsung kepada penciptanya
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atau pembuat yaitu berhak agar mengumumkan atau

memperbanyak ciptaanya atau pemberiaan suatu ijin agar

bertujuan tidak melemahkan suatu batasan yang berada pada

peraturan perundang-undangan pada saaat ini berjalan.

Undang-undangi Nomor 19 tahun 2002 ihwal Hak Cipta

sudah benah selaras Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014.

Berkembangnya peraturan perundang-undangan tercangkup

Hak Cipta sangatlah berhubungan erat kepada berita

penegaakan hukum atau inforcementt manakala itu bukanlah

memuat berita nasional, akan tetapi terdapat wilayah yang tau

serta menjadikan suatu berita internasional. Haki cipta ini

saling berhungan tidaklah lepas menjadi bagian suatu awalan

HAKI yang di bagi atas pemberian lindungan atas karya seni,

sastra fikiran ilmu pengetahuan serta mencakup Merk, hak

perpatenan, design, ekonomi, interior, serta strategi

perdagangan. juga memberingan lindungan pada alam,

kekayaan, tumbuhan dan lainya. Dibagai ke beberapa hal yaitu

pertama pengembangan Haki yang bukan berdasarkan

terhadap undangi-iundang perihal Hak Ciptaan yaitu igenetic

resourcei traditional knowledge and forkklor atau GRTKF.

Digunakan pada satu hal berguna memberikan keamanan yang

berdasarkan undang-undang yang termuat.

Memberikan suatu peringatan keras serta tinggi terhadap

pelanggaran hak cipta mengharapkan agar terjadi

pendorongan kreativitas bagi semua orang. Dalam kegiatan



Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa
Pandemi | Miftah, dkk @UnisriPress, 2022

68

pemberantasan pembajakan instansi kehakiman kepolisian

mengajak berkisar delapan belas organisasi dibidangnya agar

bekerja sana bertujuan supaya dapat mendorong kreativitas

menggunakan kehormatan karya orang lain dan bertujuan

mempertinggi system perjuangan pada bidang hak cipta di

indonesia.

Pentingnya lindungan pada hak ciptaa yaitu kepastian

aturan pada penduduk pencipta sebagai akibatnya

mengundang investor buat investasi dananya kepada

Indonesia pada penciptaaan produk kreativitas. Penghalang

pada suatu hal hak cipta terdapat di bidang perlindungannya

yaitu yang bersifat langsung kepada seorang pembuat tidak

wajib agar melaksanakan registrasi, hal ini dapat mendorong

terwujudnya kekuatan dan kepercayaan pada perlindungan

pada pembuat/pencipta. Batasan proteksi hak cipta dilain

suatu karya seni atau sastra serta informasi pengembangan

ilmu artinya folklore. Folklore merupakan peraturan yang

dimiliki oleh suatu Negara. Pada lingkup global yang bersifat

mendunia sehingga semua orang mengetahui informasi

dengan mudah, hal ini baru dicari dan diperdebatkan yaitu

mencari suatu urgensi yang mana itu apakah didalam dasaran

pada HAKI atau bahkan tidak. Dikarenakan para anthropolog

Indonesia memberikan pendapat sebagaimana folklore yaitu

masuk tradisional knowledge yang mana disamakan dengan

tarian tradisional masyarakat jawa dan bali. dilain sisi pihak



Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa
Pandemi | Miftah, dkk @UnisriPress, 2022

69

internasional memberikan pernyataan bahwa, berdasarkan

hukum internasional folklre harus saling berhubungan

terhadap peraturan hak cipta, yang ketitga perdebatan folklore

diartikan sebagai hubungan yang kaitannya berdasarkan seni

sastra ataupun budaya, sebagai akibatnya timbul perselisihan

perbedaan sangatlah besar antara ahli folklore dengan pihak

ke dua yaitu pakar anthropolog.

Bermunculan suatu ketentuan hukum ketika lahirnya

kebijakan Undang-Undang. Akan tetapi suatu UU bukanlah

satunya fakta yang memunculkan keluarnya ketentuan hukum,

tetapi factor sangat berpengaruh relatif artinya pihak yang

berasal dari seseorang yang menggunakannya. tidak bisa

dilupakan bahwa kecilnyaa kemauan membeli penduduk

indonesia pada hasil karya sendiri (produk lokal) memang

adalah pertarungan dalam memberantas aneka macam

pelanggaran HKI pada negara ini. Selain dilema hal tersebut,

dari Ansori Sinungan seorang Direktur Hak Cipta HKI pada

penyebar luasan aturan HKI yang berlaku di Indonesia ada

ketidakyakinan, yaitu bisa dipandang berasal munculnya

faktor yaitu kesatu, faktor yang terjadi di masyarakat/budaya

yaitu penduduk asli lebih belum merasakan mereka memebuat

kesalahan memakai barang yang tidak resmi(bajakan). Yang

ke-2 dilihat dari faktor social kehidupan, yang mana

semestinya pemegang peraturan, wajib dilaksankanan dengan

tanpa membeda bedakan. selanjutnya terakhir, faktor
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penegakaan peraturan perundang-undangan dimana masih

terjadi disparitas persepsi pendapat terhadap aturan HKI. serta

para pemegang peraturan dan seorang itu sendiri.

Keberadaan hukum dalam kekayaan intelektual yang telah

diatur sedari lama pada beberapa regulasi, dalam

pengimplementasiannya, perlu adanya istruktur berupa

instansi atau kelembagaan. yang tercipta melalui sistematik

hukum menggunakan beragam jenis yang fungsional pada

menyokong keberlakuannya, lalu perlukan komponen

substansi yaitu segi luaran sistematik aturan atau norma yang

lahir sistem ini, lalu terakhir yaitu kultur/budaya berupa

tingkah laku yang mengarahkan warga kepada aturan hal ini

berkaitan dengan sistem hukum. Pentingnya pelindungan

terhadap kekayaan intelektual tidak tanggal dari proses

panjang yang dilewati banyak pengorbanan yang seseorang

lakukan dalam mewujudkan kekayaan intelektualnya yang

tidak hanya di Indonesia regulasi berkenaan dengan tenaga

akan tetapi juga ketika yang banyak Tujuan asal kekayaan

intelektualnya sendiri seperti adanya pelindungan ini tidak

lain ialah misalnya, dalam melindungi ilmu pengetahuan,

menyampaikan rasa safety pada Pencipta dan bidang seni serta

kesusastraan menerima membuat yakin orang-orang lainnya

buat terus proteksi regulasi kekayaan intelektualnya yang

berkarya. 15 aplikasi hukum telah dapat dirujuk dengan

Undang Undang nomor seharusnya diterapkan pada
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pelindungan KI 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (UUHC)

seperti pada unsur substansi aturan ihwal KI Upaya pada

menyampaikan pelindungan aturan yang berupaya melindungi

KI dengan adanya dilakukan melalui pemberian hak eksklusif

pencegahan serta penindakan setiap pelanggaran sebagaimana

ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (1) yang sudah termuat dalam

aneka macam UUHC bahwa pencipta mempunyai wewenang

kententuan perundang-undangan terkait yang diklaim sebagai

hak tertentu berdasarkan akan dijelaskan lalu.

Pengakuan terhadap adanya perlindungan hukum dan

peraturan hak cipta tidaklah cukup hanya tertulis pada regulasi.

Perlu terdapat upaya lebih lanjut agar mewujudkan ketentuan

terkait pelindungan hak cipta menggunakan langkah yang

konkret buat semua lingkup yang sudah ada Perwujudan

tersebut pula harus wajib mempersiapkan segala situasi tak

terteksi dengan dimungkinkan terjadi Seperti salah satunya

ada kondisi yang darurat pada hal ini darurat kesehatan yaitu

juga sangatlah mempengaruhi pola kehidupan yang ada,

Begitupun pelindungan hak cipta disaat urgensi pemberian

pengaruh sangat signifikan bahkan dalam pada saat kondisi

pandemi Covid-19.

Respon hukum buat memproteksi setiap perkembangan

berupa terjadinya di manusia, dikarenakan aturan itu terdapat

diperuntukan kepada manusia. Hal ini menandakan bahwa

sifat aturan/hukum ialah sesuatu berfifat progresif, dimana
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hukum akan terus menerus berkembang mengikuti zaman dan

manusia menuju terjadinya kesempurnaan serta pelindungan

akan lebih baik. Tujuannya agar terus mengejar keadilan,

kesejahteraan serta keseimbangan hidup yaitu unsur pada

masyarakat hukum menjadi yang selalu ada pada proses

bahwa hadirnya hukum tidak hanya untuk dirinya melainkan

membawa misi pengabdian pada umat. Hal tadi menuntut para

pelaku hukum progresif buat memiliki kreatifitas pada

melakukan pemaknaan terhadap ketentuan yang berlaku,

tanpa perlu menunggu diubahnya peraturan. Dikarenakan misi

utama pada aturan adalah buat mencapai keadilan

menggunakan cara yang permanen memperhatikan kaidah

yang ada.

Hubungan hukum progresif pada penerapannya Jika

berkenaan menggunakan tujuan secara sosialnya maka hukum

sebagai sebuah konsep yang bertransformasi sebagai indera

perekayasa sosial atau masyarakat Hal yang memungkinkan

aturan melakukan perubahan di rakyat. Perubahan tersebut

dibutuhkan untuk lebih mengklaim kemudahan persamaan hak,

kesejahteraan., pelindungan. terhadap syarat yang berkembang

dan sebagainya aturan yang progresif wajib memiliki

kompetensi buat mengetahui asa publik buat tercapainya

sebuah keadilan.

Maka berasal itu, perlunya penyesuaian bentuk

perlindungan hukum kekayaan intelektual yang sempurna
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terhadap situasi disaat pandemi Covid-19, dengan upaya

mewujudkan integritas layanan publik demi tercapainya good

governance yang bisa dilakukan melalui optimasi teknologi

isu Penerapan HKI sangalah dipermudah. dimasa pandemi

jeda ialah suatu yg dipermasalhakan menggunakan adanya

teknologi. Sistem registrasi kekayaan intelektual secara online

dan sangatlah mudah adalah bentuk pemaksimalan layanan

bagi rakyat dalam memberi pelindungan terhadap kekayaan

intelektual menggunakan pemanfaatan teknologi berita sejak

diberlakukannya sistem tadi, DJKI mencatat bahwa terhitung

berasal bulan Januari hingga Juni 2020 yang ialah .masa

pandemi Covid.-19, lonjakan permohonan kekayaan

intelektual kian semakin tinggi mencapai 42.501 permohonan

kemudian buat memperbarui acara sebelumnya di lepas 20

Mei 2020, pemerintah. melalui DJKI meluncurkan Loket

virtual (Lok Vit) menjadi solusi saat Loket Pelayanan Terpadu

ditutup akibat penerapan physical distancing. Hal ini guna

melindungi inovasi di masa pandemi yang kian meningkat dan

membentuk DJKI ingin menyesuaikan pelayanan peningkatan

tersebut merupakan refleksi bahwa warga mulai menyadari

dan peduli terkait dengan pentingnya nilai kekayaan

intelektual yang mereka miliki terlebih pada ketika pandemi

akibat pandemi Covid.-19 memang nyata sangat besar bersifat

dunia serta masif sebagai akibatnya tentu berpengaruh pada

kegiatan holistik rakyat sang sebab. itu, dibutuhkan kebijakan

yang dipilih. secara sempurna buat mengarahkan pengambilan
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keputusan dalam situasi pandemi ketika ini Melihat

peningkatan jumlah penemuan yang dimohonkan hak

pelindungannya kepada DJKI di masa pandemi, maka sudah

seharusnya bagi pemerintah buat dapat menyelaraskan

peningkatan tersebut menggunakan pelindungan yang lebih

kuat dan memadai..

Inovasi pada masa pandemi Covid-19 melahirkan

pemanfaatan teknologi info yg mengakibatkan terciptanya

beragam produk menggunakan nilai ekonomis mempunyai

kaitan erat menggunakan sebuah keharusan buat diadakan

keselarasan dari pemerintah supaya dapat mendukung setiap

kreatifitas warga dengan implementasi berupa pelindungan

aturan terhadap karya cipta yang telah dibuat. Pemanfaatan

teknologi menjadi akibat asal pembatasan sosial yang

memengaruhi sikap sosial dan pemanfaatan teknologi digital

kian dibutuhkan utamanya dalam proteksi karya cipta.

Aturan sebagai bisa ditinjau menjadi hal yang bersifat

bergerak maju. Hal tadi pun selaras dengan perkembangan

zaman kehidupan manusia yg selalu diikuti menggunakan

berkembangnya IPTEK dan dibarengi menggunakan masa

pandemi pada kaitannya menggunakan hukum perlindungan

hak cipta maka bisa dikatakan bahwa keberadaan hukum

kekayaan intelektual ini tentunya tidak dapat dipisahkan

berasal sistem aturan Indonesia. Penyesuaian sistem hukum

yang ada terkait pelindungan kekayaan intelektual di masa
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pandemi artinya refleksi berasal aturan menjadi sistem yang

terus hayati, tumbuh dan berkembang mengikuti alur

kehidupan insan pada berbagai kondisi. Pelindungan ini

sendiri menjadi penting karena dengan adanya kemajuan pada

bidang teknologi, terjadi pergeseran dalam hal publikasi karya

berasal yg awalnya secara konvensional/fisik menjadi digital

tak hanya UUHC, UU ITE pun mengakomodir pelindungan

copyright melalui Pasal 25 yang membuahkan dokumen

elektronik menjadi bagian asal karya intelektual.

Menggunakan berkembangnya teknologi informasi, hal

tadi dapat dimanfaatkan buat mempermudah alur atau proses

pelindungan hukum copyright, sebagai akibatnya

meminimalisir adanya penyalahgunaan. atau tindakan lain

yang merugikan Pelindungan kekayaan intelektual di

pemanfaatan teknologi informasi dapat dikaitkan dengan

keberadaan hukum copyright digital UUHC memang tidak

mengatur secara tegas tentang pelindungan mengenai

copyright digital oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran

terhadap pasal-pasal UUHC agar bisa menyampaikan

kepastian aturan pelindungan terhadap bentuk-bentuk ciptaan

digital atau elektronika penyesuaian dengan kondisi pandemi

Covid-19.

Melihat lonjakan permohonan atas kekayaan intelektual di

DJKI selama pandemi menjadi bukti bahwa masyarakat

tengah berlomba pada membentuk kebermanfaatan bagi
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lingkungannya melalui inovasi yang mampu memberikan nilai

lebih sehingga lonjakan penemuan harus diselaraskan

menggunakan pembaharuan serta penyesuaian dari

pemerintah buat menyampaikan pelindungan aturan yang

semakin kuat dan optimal supaya dapat memberi kemudahan

buat warga selama pandemi Covid-19 Adapun pembaharuan

dan penyesuaian sistem dan regulasi wajib dilakukan melalui

sosialisasi yang sempurna serta optimal dan jaminan atas

kelancaran terhadap akses pada proses administrasi yang tidak

rumit dengan adanya dukungan asal pemerintah berupa

pembaharuan sistem pengamatan aturan copyright secara

online/daring, penyesuaian regulasi serta menyampaikan

perhatian lebih terhadap inventor, menjadi refleksi sekaligus

bukti bahwa hukum menjadi suatu sistem senantiasa wajib

terus berkembang dan hidup beserta warga.

B. Penegakan Hukum Produk Hak Cipta di

Masa Pandemi

Sebagian berasal penegaakan hukum yang mencakup hak

cipta memiliki tujuan agar mengamankan suatu karya karya

tercipta berasal dari fikiran/gagasan ide yang dicetuskan para

ahli pada pokok peraturan karya ilmiah dikategorikan menjadi

gagasan yang berasal HAKI serta menjadi sesuatu

kepemilikan berupa wujud dampak terjadinya kegiatan inovasi

insan yaitu membentuk suatu karya yang kretif dan baru yang
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bisa dikembangkan pada kebudayaan dan kebiasaan suatu

insan aturan menyampaikan proteksi terhadap artis dan idenya

yang muncul asal suatu jalan munculnya ide kreatif dan

inovatif perasaan serta fikiran oleh pembuat seni. Negara

Indonesia ketetapan peraturan undang undang sebagai

keamanan tadi dikembangkan pada Undang-Undang Nomor

28 tahun 2014 memuat copyright Pasal 78 Undang-Undang

tersebut. Pada pasal 2 Undang-Undang menyatakan bahwa

hak cipta ialah ketentuan tertentu bagi pembuat serta pemilik

hak pemegang hak cipta merupakan sebagaimana hak itu tadi

semata wayang ditujukan untuk pemilik haknya akibatnya

tidak akan adanya pihak-pihak lainnya memiliki atau

diperbolehkan menggunakan hak yang telah dibuat tanpa

disadari dan sepengetahuan pemilik hak cipta disimpulkan

menjadi salah satu hak khusus. HAKI akan tidak

diperbolehkan di ganggu gugat. Ini akan lurus sesuainya

menggunakan prinsip droil inviolablelet sacre berasal hak

peraturan milik pribadi. Jadinya yaitu khusus tertentu itu milik

sendiri tidak hanya ditujukan kepada orang awam melainkan

untuk semua. Sebab hal ini bertujuan aturan HAKI ialah

menyampaikan inovasi kreasi pribadi buat kepentingan yang

luas tetapi faktanya pada Indonesia perwujudan ide itu yang

citetuskan oleh para pengkarya yaitu aturan tidak dan belum

mengetahui kegunaaanya di berlakukan oleh rakyat ataupun di

kalangan pencipta karya itu sendiri.
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Tetapan tadi bisa dipengaruhi oleh banyak faktor

kelemahannya yaitu beberapa hal HAKI selaraskan suatu

lembaga kehakiaman dan pecetus hukum dirasa belum/tidak

mampu memberikan perlindungan ketetapan peraturan hukum

yang dirasakan oleh seniman bahkan bisa dikatakan para

pencetus ide itu menyakini bahwa dirinya tidak

“menggunakan” proteksi HAKI. Sejalan dengan hal ini dilihat

bagaimana para penyeni lebih menilai adanya HAKI ini

sebagai dan fungsinya hanya sebagai kebiasaaan birokrasi dan

penguntungkan lembaga dibandingakan keuntungann yang

lebih hemat. Di lain sisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun

2014 memuat dan memberikan perlindungan ke 2 kepentingan

dan keinginan tadi sebagaimana termuai pada hal ke 7 yang

mencakup mengenai hak-hak moralitas penciptanya.

Sedangkan Pasal 24 ayat dua memberikan pernyataan yang

termuat yaitu hak cipta itu tidak di perbolehkan diganti/diubah

walau hak ciptanya yang sudah diberikan kepada orang lain,

terkecuali menggunakan penyataan dan izin dari pihak

pemilik/pencipta di lain sisi juga dapat menggunakan

pertimbangan dan kemauan pemegang hak berikunya (ahli

waris) yang mana seniman itu sudah meninggal dunia.

Ketetapan yang termuat pada pasal undang undang ini

menggunakan kentara menawarkan bagimana fungsi ekonomi

juga fungsi moral berasal copyright diberikan perlindungan

oleh suatu peraturan yang berlaku misalnya suatu nada musik
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mana itu sudah diperjualkan kepada suatu perseorangan

ataupun instasi dibidang rekaman/musik oleh sang pembuat

tidaklah diperbolehkan nama nada pencita lagu yang lalu

dilupakan/diganti tanpa persetujuan walaupun saat nada musik

tersebut sudah di persebar luaskan. Ini adalah suatu

peningkatan yang mana berarti pada Undang-Undang

copyright yang berlaku sebab Undang-Undang tadi

memberikan pengakuan pada seseorang melalui beberapa

aspek yaitu salah satunya aspek moral asalkan suatu karya

seni/musik yang terwujud dan tercipta bukan mementingkan

kepentingan pribadi dan ekonomi sematanya, artinya aktu

alisasi diri berasal ketenaran sang pencipta sebagai insan yang

patut untuk di berikan perlindungan pada haknya secara

universal menjadi suatu yang bersinambungan dan saling

keterkaintan di fakta keberadaan insan ciptaan tuhan yang

maha esa. Persimpangan berdasarkan hak pribadi dari

pencipta seni yang dapat diartikan pelanggaran kepada HAM

yaitu termuat pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999

perihal HAM.

Dimunculkannya suatu undang-undang yang bisa mengatur

dan menjadi tolak ukur bila mana terjadinya

masalah/persipangan hukum, peraturan ini ditimbulkan karena

beberapa hal yg menyebabkan kerugian kepercayaan/moral

serta uang/benda sebagai material yang keluarkan oleh suatu

pihak pengaturan bertujuan sebagai proteksi untuk rakyat atau
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suatu organisasi serta hukuman diperuntukan aktivitas segala

sesuatunya yang akan menimbulkan ketidaknyamanan atau

kerugian buat menyampaikan sosialisasi ketetapan hukum dan

pemberian ajaran bagaiamana penegakaan bagi seseorang

yang melanggar hukum dan ini bertujuan meminimalisir

aktivitas yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung

jawab sehingga akan menimbulkan suatu kerugian terhadap

orang lain.

Penyimpangan dan perbajakan suatu karya telah dimulai

semenjak di berlakukannya Auteurswet 1912, semakin tinggi

sampai di resmikannya Undang-Undang hak cipta tahun 1982.

Peraturan ini yaitu Auteurswet yang mencakup dalam

didalamnya tak memiliki akibat kepada suatu proteksi yang

berlaku di hak cipta itu sendiri. Menimbang rakyat Indonesia

sesaaat itu, tepatnya pada masa berjalannya Auteurswet itu

belumlah relatif mencapai tingkat pengertian yaitu pada arti

serta belum faham jelas di tujuan bentuknya hak cipta

auteruswet Dengan adanya hal tersebut memunculkan

permasalahan budaya rakyat indonesia atas proteksi peraturan

pada saat itu. Pemberian lindungan copyright melalui pribadi

di dasarkan adalah hal yang masih tabu dan belum menjadi

budaya dan kebiasaan di masyarakat.

Sesuatu karya sang ciptraan masyarakat di berikan dan

dianggap melalui tradisional yang mana itu menjadi miliki

bersama oleh penduduk yang menjalakan kebuayaan tersebut
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sebagai wujud pelesatrian adat yang mana kan menimbulkan

rasa pada perasaan yang berupa kesadaran sebagaimana adat

yang tercipta itu perlulah di berikan perlindungan peraturan

yang mana akan bersaing dan menghadapi kreasi dan nilai

budaya memiliki nilai nilai tertentu. Di lain sisi melihat dari

aspek tradisional dalam segi moral, copyright menonjolkan

dibandingkan dengan nilai ekonomisnya. Sesudah

terbentuknya penononjolan dari nilai ekonomi, yang berasal

dari hak cipta, memunculkan ketidak patuhan sehingga

melanggar copyright, yang utama pada yang terlihat

pelanggaran hak cipta pada pola pembajakan di lagu/musik,

buku/penerbitan, film dan lainnya. Pelanggaran pada hak cipta

yang ini ditimbulkan oleh perilaku, kebiasaan dan cita-cita

menjadi suatu anggota bagian dari hak cipta dan kita buat

disalhkan dengan mencari keutungan dengan instan, mudah

dan banyak. Akibat perbuatan ini tidak hanya merugikan satu

orang penciptanya tetapi dalam hal ini juga merugikan industri

musik atau industri perekonomian yang saat itu berkembang

khususnya di masa covid 19.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, dilanjukan dibuat

UUHC 2014 sudah Memberikan 2 fasilitas, yang mana itu

bisa digunakan semuanya buat menegakan peraturan dan

mepidanakan seorang yang melanggar kepada hak cipta, yaitu

wahana aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis.

Juga pedata dan pidana, pembajakan ke musik, film, makanan
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bisa di tuntut dengan menggunakan pidana atau bisa dengan

perdata yang mana itu temuat dalam pasal 105 undang undang.

Melalui Pasal 96 dan Pasal 112 sampai menggunakan

Pasal 119 UUHC 2014, seorang pelanggar yaitu hak cipta

dilain sisi beraratkan melalui perdata juga bisa di lebih

berartkan melalui undang undang pidana Dengan itu UUHC

2014 ini meberikan fasilitas 2 lingkupan peraturan hukum, yg

bisa digunakan buat menindak lanjuti tindak pidana

penyalahgunaan dan pelanggaran copyright, dengan

berdasarkan wahana lingkupan aturan perdata serta pidana,

khususnya didalam UUHC 2014 menyelesasikannya

konkurensi di lingkup hak cipta bisa dilaksanakan pada luar

peradilan melewati arbitrase bahkan alternatif perampungan

permasalahan termuat dalam undang undang Pasal 95 ayat (1).

Permohonan penuntutan penyimpangan copyright melaui

dan dapat juga menggunakan tindakan hukum pidana UUHC

sudah memberikan rumusan yang di spesifikan ke beberapa

bagian seperti tindak pidana hak cipta pertama tindak pidana

copyright artinya delik, seiring berkembangnya peraturan

hukum yang mana itu lalu di namakan delik aduan pasal 120

dengan ini, penegakannya berdasarkan terjadinya pelanggaran

yang diadukan oleh seniman atau seorang pemilik hak yang

saat itu dirugikan, lalu penindak lanjutan hukum yang dirasa

ini kurang efisien, karena baru bertindak bila mana terjadi

pengaduan saja.pasal ini memiliki ancaman sebagai efek jera
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tetapi sangalah singkat dan ringan, sehingga ini kurang

menjadi penangkal terjadinya efek jera terhadap pembajak

atau pelanggarnya, tetapi seiring berjalannya dan di ubahnya

beberapa peraturan ancaman yang diberikan pun diperberat

guna melindungi ia pemegang copyright serta memberikan

efek jera berupa penahanan berdasarkan diatur pada KUHP

UUHC 2014 yang pada undang undang ini berisi lebih rinci

suatu jenis tindakan pidana copyright yaitu tertera melalui

lingkupan dalam ilmu pengetahuan yang ada, serta

menimbang keberagaman kesenian UUHC 2014 memberikan

rumusan kurungan penjara ditambah hukuman secara

aporisma lalu perluasan atau gandakan peraturan anyar

tentang ancaman pidana. Sebagian peraturan hukum yang

berlaku saat itu pelanggaran yang melanggar copyright

terancam menggunakan eksekusi pidana.

Dilain sisi proteksi berdasrkan macam-macam hak cipta

yang tertuang pada Pasal 23, Pasal 24,Pasal 2, ada suatu

tekanan kepada seorang bertanggung jawab pengelolaan

perdagangan di berbagai hal yaitu penggunakan disengaja

serta mengetahui pada saat itu dan hanya membiarkan

transaksi barang/bahkan ikut menyebar luaskan dari suatu

barang yang itu hasil dari pelanggaran pembajakan, suatu hak

cipta, ataupun hal kecil serperti menjadi/terkait memberikan

tempat vasilitas perdagangan yang saat itu dikelola yang mana

termuat dalam pasal 114. Suatu kegiatan ini akan diancam
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menggunakan tindak pidana hukuman merupakan semua

orang yang saaat itu tanpa persetujuan dan berasal dari orang

yang dikenal sebagai pakar suatu karya melaksanakan

kegiataan yaitu dengan momersial, penggandaan,

pengumuman, pendistribusian, bahkan komunikasi diatas

suatu pakar yang mana termuat dalam pasal 12 yang

bermaksud mencari keuntungan iklan agar pengguna melalui

komersial yang mana baik di suatu media elektronika juga

tidak melalui elektronika akan dipindana hukuman sejauh

yang termuat dalam.

UUHC 2014 terdapat 16 jenis aktivitas yang digolongkan

menjadi peraturan hukum pidan yang dikategorikan dalam

copyright yang termuat pada UUHC 2014. Dalam hal ini

masih dibagi kembali terdapat sembilan jenis hukum pidana

copyright yaitu tergolong hukum yang berupa aduan. Lalu

hakim sebagai penegak aturan tak bisa seenaknya dalam

menegakan hukum yang berlaku di masyarakat agar terjadinya

saling menguntungkan dan tidak terdapat salah satu pihak

dirugikan.
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BAB III

Implementasi Hukum Produk Hak

Cipta dalam Masa Pandemi

Kita ketahui bahwa Negara Indonesia oleh dunia dijuluki

sebagai negara kepulauan yang memiliki banyak keanekaragaman

budaya serta seni yang sangat kaya dan kental. Dengan

banyaknya keanekaragaman baik dari suku dan bangsa, etnik, dan

agama itu merupakan sebuah bentuk potensi nasional negara

Indonesia. Keanekaragaman budaya serta seni yang dimiliki

adalah bagian dari salah satu sumber kekayaan intelektual

Indonesia. Dan kekayaan intelektual dapat dan perlu dilindungi

oleh peraturan undang-undang serta hukum yang ada. Kekayaan

tersebut kita ketahui bahwa tidak hanya untuk budaya ataupun

seni itu sendiri, akan tetapi dapat dilihat dari bidang industri dan

bidang perdagangan digunakan sebagai suatu kemampuan yang

dalam hal tersebut melibatkan penciptanya. Dengan begitu dari

adanya kekayaan budaya serta seni yang di miliki Indonesia dapat

dilindungi untuk dapat memberikan kesejahteraan bagi

masyarakat Indonesia yaitu bangsa dan negara, dan tidak lupa

juga kesejahteraan bagi penciptanya.

Dengan difasilitasinya perlindungan terhadap hak cipta ke

dalam hukum, diharapkan dalam implementasinya tidak terjadi
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benturan-benturan yang dapat merugikan kepentingankepentingan

para pihak yang terkait dengan hak cipta karena telah

terakomodasinya perlindungan terhadap hak-hak para pemilik hak

cipta dimaksud. Demikianlah salah satu tujuan hukum yang saat

ini ingin dicapai yaitu terwujudnya atau terselenggaranya tatanan

masyarakat yang mengerti dan taat akan hukum yang ada di

Indonesia ini.

Bagi Indonesia, pembangunan sistem hukum hak kekayaan

lntelektual dengan derasnya arus globalisasi di Indonesia saat ini

memungkinkan perlu ada nya sebuah transformasi teknologi

untuk mendorong mejadikan sistem hukum pada HKI Nasional

itu menjadi lebih modern dan juga efektif agar dapat

meningkatkan ekonomi nasional. Sehingga dengan adanya sistem

hukum yang sesuai juga memberi dampak positif bagi masyarakat.

Perlindungan ini dimaksudkan untuk memungkinkan para

pemilik Kekayaan lntelektual, baik indvidu, kelompok atau bisnis,

untuk menggunakan hak mereka dan menjelajahi kekayaan

dengan aman. Serta dapat membawa manfaat dan kemakmuran

bagi Negara Indonesia untuk perlindungan. Melindungi Kekayaan

Intelektual masyarakat merupakan konsep negara hukum yang

mengdepankan asa wetmatigheid. Selain konsep negara hukum,

terdapat juga konsep negara hukum yang menjamin yaitu

terwujudnya sebuah perlindungan hak asasi manusia melalui

sebuah peradilan yang pada dasarnya tidak mengikat dan

peradilan yang bebas dengan mengutamakan persamaan di atas

hukum.
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Masih minimnya perlindungan kekayaan intelektual

mengakibatkan perolehan dan pemanfaatan banyak kekayaan

intelektual milik bangsa dan negara Indonesia, serta manfaat

ekonomi bagi negara lain. Oleh karena itu, Indonesia secara

hukum melindungi komoditas/produk.yang ada dengan

memperhatikan nilai ekonomi dan juga sebagai negara arkeologi

dengan memperhatikan nilai budaya dan tradisi dan juga nilai

pengetahuan untuk dapat menghasilkan sebuah produk melalui

suatu komoditas dan akhirnya dapat mencapai pada potensi pada

nilai ekonomi yang tinggi. Masyarakat yang paham akan konsep

yang dimiliki Indonesia tersebut yaitu konsep perlindungan

hukum atas barang / produk dan mewujudkannya maka akan

mampu mewujudkan kesejahteraan tersebut.

Permasalahan yang terjadi di bidang KI merupakan

permasalahan Global yang menyerang negara negara di dunia dan

juga di negara Indoensia. Masyarakat Indonesia memiliki

keinginan bahwa Kekayaan Intelektual Indonesia itu sendiri

terdiri dari berupa makanan khas Indonesia seperti rendang,

tempe, gudeg. Dan juga dari hal lain selain makanan khas yaitu

dapat dilihat dari keseniannya yaitu salah satunya adalah seni tari

dan juga batik kini sudah yang banyak dikenal atau digunakan

oleh masyrakat diluar negeri. Sementara itu, Indonesia juga

melanggar hak kekayaan intelektual negara lain, seperti film dan

musik bajakan dalam bentuk CD atau VCD bajakan.

Tujuan perlindungan adalah untuk memungkinkan

memegang KI, baik individu, kelompok atau bisnis, untuk
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menggunakan hak mereka dengan aman dan mengeksplorasikan

kekayaan. Ini memungkinkan orang untuk dapat.menciptakan

lingkungan yang dilihat dari sisi ekonomi dan dari hasil yang

dicapai dapat menciptakan lingkungan ekonomi negara yang jauh

lebih baik. Hal tersebut dapat membawa sebuah manfaat dan juga

dapat membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan dapat juga

sebagai sebuah perlindungan yang dilakukan oleh negara. Jelas

dalam hal ini pemerintah sudah sangat memperhatikan dan akan

memberikan perlindungan salah satunya dengan melibatkan

masyarakat dalam pelaksanaannya, termasuk institusi dan

perguruan tinggi di seluruh Indonesia yang menangani sektor

HKI. Dengan latar belakang tersebut, buku ini pada Bab 3

membahas tentang bagaimana penegakan hak kekayaan

intelektual di Indonesia sesuai dengan aturan hukum.

Sehubungan dengan telah diundangkannya serangkaian

peraturan terkait dengan hak kekayaan lntelektual, maka dapatlah

dikatakan bahwa sistem hukum hak kekayaan intelektual telah

terbangun secara lengkap, meskipun pasti disana-sini terdapat

kekurangan dalam substansinya. Namun yang menjadi pertanyaan

ialah apakah semua perundang-undangan yang ada tersebut sudah

memenuhi tujuan dari hukum itu sendiri. Untuk itulah, dalam

tulisan sederhana ini akan dicoba untuk mencari jawab atas

pertanyaan dimaksud dengan menitikberatkan pada pembahasan

hanya pada Undang Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2022.

Sering dikatakn bahwa perlindungan kekayaan intelektual

dapat mendukung perkembangan ekonomi mereka yang
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mengadopsi sistem kekayaan intelektual. Menurut hasil survei

yang dilakukan oleh WIPO, kekayaan intelektual adalah yang

dilihat secara budaya, matteril, dan sosial dapat dijadikan sebagai

kekuatan untuk memperkaya kehidupan bangsa dan negara di

masa depan yang akan datang. Dalam hal pengembangan sistem

Kekayaan Intelektual (KI) menjadi tanggung jawab beberapa

pihak yang tidak hanya menjadi tanggung jawab dari pihak

berwewenang. Akan tetapi juga menjadi tanggung jawab Dektorat

Jendral Kekayaan Intelektual (KI) yang dalam hal tersebut juga

didukung oleh berbagai pihak melalui sebuah koordinasi yang

dilakukan oleh pemerintah pusat maupun pihak swasta untuk

dapat mencapai tujuan dari sistem Kekayaan Intelektual (KI).

Perlindungan kekayaan intelektual pada teori hukum alam

sudah didasarkan pada pernyataan yang menyatakan bahwa

Kekayaan lntelektual adalah sebuah kekayaan mutlak. Teori ini

mendorong perlunya perlindungan Kekayaan lntelektual untuk

mendorong serta mampu mengembangkan inovasi baru yang

berupa sebuah ide dalam hal nya pada Kekayaan lntelektual.

Perlu adanya peran Pemerintah dalam menjalankan Perlindungan

sebagai sebuah fungsinya dari adanya sebuah pemerintahan dan

juga sebagai pemerintahaann negara, dan kewenangan berada

ditangan lembaga negara sebagai sebuah bagian dari alat negara.

Wewenang tersebut ada karena dilimpahkan atau timbul dari

adanya wewenang yang di berikan ada pada Undang Undang.

Sebuah perlindungan yang dilakukan oleh HAKI berkaitan atau

berhubungan dengan adanya peran negara sebagai pencapaiannya
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dalam mewujudkan cita cita hukum negara Indonesia, yang

diwujdukan dalam rumusan berikut :

a. Sebuah..negara mampu melindungi segenap masyarakat

Bangsa lndonesia dan atas dasar pesatuan yaitu seluruh

tumpah darah lndonesia.

b. Negara lndoensia memiliki keinginan mewujudkan

keadilan sosial bagi seluruh masyarakat lndonesia.

c. Musyawarah perwakilan dan kedaulatan rakyat lndonesia

dijadikan sebagai dasar dalam Negara berdaulat.

d. Dilihat dari Kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai

dasar bahwa negara lndonesia berdasarkan Tuhan Yang

Maha Esa.

Mimpi keinginan sebuah perlindungan dilihat dari sisi

konsep tanggung jawab negara adalah perlindungan terhadap

seluruh penduduknya, yang secara jelas diatur dalam UUD 1945

yang mengatur tentang perlindungan dan peningkatan

kesejahteraan. Ketika membaca konstitusi suatu negara jangan

stop pada bacaan teks yang terkandung dalam Konstitusi negara.

Perlu penelitian lebih lanjut dalam membaca untuk menemukan

prinsip-prinsip yang dikandungnya. Sebagaimana diatur dalam

pasal 34, pemerintah mempunyai tugas “melindungi” negara dari

rakyat.

Satjipto Rahardjo mengkonseptualisasikan supremasi hukum

di lndonesia dapat dipandang sebagai negara yang peduli atau

negara kepeudulian. Sudah ditegaskan juga bahwa sebuah negara

berkewajiban merumuskan keputusan yang ditentukan dalam
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kebijakan pemerintah yaitu dari hal kesejahteraan yang

merupakan tindakan positif dalam hal nya kepentingan warga

negaranya sebagai jaminan konstitusional. Sebagai contoh

misalnya dari cerita rakyat. Pada tatanan hukum yaitu pada

Undang Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Hak Cipta. Ini

menetapkan bahawa legenda, dongeng, kaligrafi, lagu, buku, dan

karya lainnya yang perlu mendapatkan sebuah perlindungan

HAKI yang dilakukan sebagai peran pemerintah dalam

memberikan perlidungan dan juga kesejahteraan warga negaranya.

Hal ini menunjukkan bahwa lndonesia memiliki kekayaan

potensi ekspresi budaya untuk kepentingan publik. Kita ketahui

bahwa Negara lndonesia sebagai sebuah negara hukum yang

memiliki banyak peraturan perundang undangan dalam

pelaksaanannya sistem hukum lndoensia. Tentunya hal tersebut

tidak dapat kita pungkiri bahwa hukum di negara lndonesia

sebagai hukum yang hidup dalam masyarakat.

Mengingat kemungkinan yang sangat tinggi untuk

memanfaatkan Kekayaan lntelektual yang dilindungi negara,

lndonesia tunduk pada hukum lnternasional dan terikat oleh

hukum yang berlaku berdasarkan perjanjian lnternasional dari

perjanjian yang telah diratifikasi. Hal ini sangat penting dalam

perspektif perlindungan Kekayaan lntelektual sebagai kekayaan

nasional. Kenyataannya, masih tertinggal jauh dari harapan kita

untuk menjadi sebuah negara yang dapat memasukkan Kekayaan

lntelektual anak-anaknya sebagai kekayaan yang layak dilindungi.

Meskipun banyak peraturan Kekayaan lntelektual yang berlaku
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di masyarakat, orang masih tidak ingin melindungi kekayaan

intelektualnya. Namun, provinsi lndonesia secara signifikan

meningkatkan potensi kekayaan alam dan hayati dan dapat

menguntungkan bagi negara.

Menimbang Konvensi ILO No. 169, yang mulai berlaku

berdasarkan Pasal 2 pada tanggal 5 September 1991, menyatakan:

a. Pemerintah bertanggung jawab, dengan partisipasi para

pemangku kepentingan, untuk mengembangkan langkah-

langkah yang terkoordinasi dan tersusun secara sistematis

untuk menghormati integritas orang orang dan pastinya

juga melindungi hak hak mereka.

b. Tindakan melibatkan langkah-langkah berikut:

1. Memastikan bahwa anggota populasi ini sama-sama

mendapat manfaat dari hal nya peluang dan juga hak

yang diperoleh dari pemberian Undang Undang dan

juga pemberiian dari Peraturan nasional kepada

anggota populasi lainnya.

2. Menghormati sebuah indentitasi dari segi sosial,

budaya , adat tradisi orang orang ini, sesuai dengan

pemikiran mereka, yang kami bantu dengan

promosikan dalam hal nya realiasasi penuh pada

penempatan hak hak ekonomi, sosial, dan juga budaya

mereka.

Padahal, selama fase perlindungan kekayaan intelektual,

pemerintah telah melindungi kekayaan intelektual dengan berbagai
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cara, antara lain: Banyak kepemilikan Indonesia digunakan tanpa

registrasi. Karena orang percaya kalau kekayaan yang ada hanya

digunakan oleh mereka dan juga digunakan oleh orang luar untuk

dapat menggunakannya atay memilikinya sesuai dengan kebutuhan

yang mereka perlukan.

Dari segi sisi dapat diketahi dari karakteristik negara hukum,

perlindungan kekayaan intelektual pada dasarnya telah

dilaksanakan untuk melindungi kekayaan milik negara serta hak

asasi manusia. Mengingat negara lndonesia yang terdiri dari

ratusan pulau di berbagai negara bagian dan memiliki potensi

kekayaan alam dan hayati yang besar, lembaga penegak hukum

HKI perlu terus dilakukan.

A. Hukum Produk Hak Cipta di Kalangan

Masyarakat

Kepedulian terhadap hak hak kekayaan intelektual ini kita

ketahui bahwa kepeduliannya terhadap nya semakin tinggi

dan ini merupakan kabar yang sangat menggembirakan, hal

ini dikarenakan semakin laju nya Globalisasi yang terus

berkembang membuat masyarakat semakin peduli terhadap

perlidungan hak kekayaan intelektual karya mereka. Dari

kepedulian tersebut yang semakin baik tidak menjamin
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bahwa mampu menngimbangi pada wujud konskret pada

penggunaan bentuk pengajuan hak hak Kekayaan lntelektual

berdasarkan rakyat yang masih terindentifikasi yang dapat

diilihat dari masih awamnya masyarakat teerhadap

bagaimana cara pengajuan hak paten untuk karya mereka.

Lantaran itu sangat beralasan sekali apabila sangat gencar

menkampanyekan pencerahan rakyat buat lebih menghargai

copyright karya lntelektual yang dilakukan oleh Kementrian

Risek.

Akibat pesatnya laju tuntutan Globalisasi dapat diakui

bahwa secara Generik yaitu proses gerakan ini nir lain,

menggunakan tanda dengan keluarnya banyak sekali

negosiasi yang menunjuk dalam beberapa nilai kepentingan

tadi. Dengann sesudah negosiasi multitateral The General

Agreement on Traffis and Trade (GATT) pada Uruguy

Tahun 1933, maka setelah itu lahir terbentuknya World

Trade Organization (WTO) sebagai sebuah organisasi yang

dalam bidangnya mengurus perdagangan lnternasional.

Tidak hanya terbentuknya WTO, konvensi tadi pula

menyetuujui mengenai aspekaspek yang herbi perdagangan

& hak hak Kekayaan lntelektual atau biasa disebut juga

dengan Agreement on Trade Related Aspects of lntellectual

Property Rights (TRIPS).

Melalui Undang Undang Nomor 7 Tahun 1994 Negara

lndoensia menjadi salah satu bagian yang berdasarkan

komunitas dunia yang persetujuannya sudah diratifikasi oleh
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pihak WTO, menggunakan demikian Negara lndonesia akan

terikat pada anggaran-anggaran yang dimuntahkan sang

WTO, termasuk konvensi TRIPS. TRIPS mengatur secara

rinci mengenai baku yg dipercaya wajib berlaku secara

internasional. Berkaitan menggunakan hal-hal tadi yg

sebagai konflik merupakan apakah sahih kultur rakyat

menduga HAKI & Hak Cipta, Paten, Merek, dan hal lainnya

menjadi milik bersamaa.

Bagaimanapun, Hak Kekayaan lntelektual adalah salah

satu elemen terpenting di era perdagangan bebas. Kedua,

karena adanya Hak Kekayaan lntelektual, maka semua

produk yang diimpor ke suatu negara dapat dilakukan

pemeriksaan atas pelanggaran HKl oleh prodk tersbut. Jika

memang terjadi sebuah pelanggaran, Anda diwajibkan

membayar royliti dari HKI yang sudah ditentukan. Begitu

juga dengan pemerintah dalam pelayanannya dan juga

birokasi pemerintah terhadap masyarakat luas. Untuk

mendukung terselenggaranya perlindungan HKI secara

optimal maka diperlukannya dengan adanya status

masyarakat, pelayanan pemerintah yang sangat luas, dan

juga dari birokasi pemerintahan. Namun di Negara Indonesia

yang masih dikatakan sebagai negara berkembang, hal ini

menjadi sebuah permasalahan yang serius untuk bersaing

dengan negara maju.

Hukum Kekayaan lntelektual Indonesia sekarang dilihat

dari masyarakat yang aktif dan juga masyarakat liberal yang
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mengikuti sistem liberal. Permasalaham tersebut tentu tepat

bila pada negara maju diterapkan, akan tetapi bila diterapkan

pada negara berkembang bisa sangat sulit mengingat

berbagai kondisi permasalah diatas. Mengangkat sistem dan

juga peraturan yang di gunakan oleh negara maju dengan

mempertimbangkan perbedaan dari kondisi negara maju

akan begitu sulit dengan sendirinya dan akan hanya

memberikan jalan kepada negara maju untuk dapat

menguasasi atau mendominasi negara berkembang salah

satunya dari hal ekonomi. Oleh karena itu, ketika menyusun

undang-undang untuk melindungi hak kekayaan intelektual,

pemerintah tidak hanya mengadopsi sistem yang lengkap

yang tidak memiliki akurasi yang jelas untuk kepentingan

Indonesia, tetapi juga benar-benar memperhatikan realitas

dalam negeri, Anda harus membayar. Pengecualian-

pengecualian, dan perlindungan adalah apa yang biasanya

dilakukan negara-negara di seluruh dunia untuk menjaga

ekonomi mereka tetap hidup secara umum dengan menjaga

industrinya bahkan yang terkecil sekalipun.

Berdasarkan penjelasan di atas, kami melarang orang lain

melakukan hal tersebut, sehingga kami dapat menarik

kesimpulan tentang betapa eksklusifnya HKI itu. Semua hak

dilindungi undang-undang. Dengan demikian, hak kekayaan

lntelektual cenderung lndividualistis dan kapitalis, yang

berbeda dengan pemahaman Barat. Gaya hidup masyarkat

lndonesia dan juga budaya lndonesia dalam kerangka
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ideologi nasional yang kepentingan umum menjadi hal

utama dan juga selalu memperhatikan kepentingan individu

dan kepentingan bersama. Pikirkan manusia dalam bentuk

yang sempurna dan terus tempatkan mereka. Dengan kata

lain, manusia adalah makhluk hidup dan memiliki kodrat

pribadi sebagai bagian dari manusia kelompok lainnya.

Dalam memahami harmoni dan kehidupan yang dilingkupi

oleh keselarasan, manusia harus dilihat dan dihormati

sebagai individu dengan bobot yang sama dengan kodrat dan

martabat manusia sebagai makhluk sosial.

Hak yang diperoleh atas Kekayaan lntelektual (HKI)

merupakan masalah yang sudah lama ada di masyarakat

global, khususnya di dunia industri. Perlindungan kekayaan

intelektual memiliki tujuan yang mulia. Hal ini untuk

memungkinkan penemu melanjutkan pekerjaannya dan

lebih termotivasi karena ia memperoleh keuntungan finansial

dari penemuannya dan atas nilai kekayaan lntelektual dari

penemuannya memiliki perlindungan hukum yang jelas.

Masalah di lndonesia sangat banyak yang negitu rumit.

Hal ini dikarenakan kondisi standar untuk mengembangkan

sistem perlindungan kekayaan lnelektual yang berkembang

dengan baik masih jauh dari kondisi tersebut. Tujuan

perlindungan kekayaan intelektual yang tinggi telah

dimanfaatkan oleh negara negra maju agar mereka dapat

terus menguasai negara berkembang dan dapat menjadi

negara ketiga, karena pada negara maju sudah ditegaskan
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bahwa kondisi penerapan nya baik pada umumnya.

Kekhawatiran penting lainnya yaitu di luar ngeri dalam

pengajuan paten untuk barang tertentu pastinya menjadi

milik bersama di negara tersebut. Kita ketahui bahwa pada

dasarnya peran pemerintah dalam hal ini kecil dab bahkan

cenderung menyudutkan atau menyalahakn pihak yang

sebenarnya tidak memiliki kemampuan untuk menggugat

paten asing tersebut. Selain itu, yang umumnya dalam sistem

perlindungan kekayaan lntelektual kurang adanya

pendekatan atau semacam sosialisasi dengan masyarakat luas.

Tidak masalah siapa penemu atau penciptanya, karena

umumnya masyarakat umum menganggap hak cipta, paten

dan juga merek sebagai Kekayaan lntelektual. Hasil

pekerjaan digunakan bersama dan untuk kepentingan umum.

Aturan internasional dan landasan hukum untuk hak

kekayaan intelektual nasional sudah ada, tetapi masyarakat

sangat kurang peduli. Memang tidak mudah untuk

menghilangkannya, namun komitmen kita setidaknya

menjadi aset yang sangat berguna untuk maju.

Pemberantasan kejahatan oleh hak Kekayaan lntelektual

akan semakin menciptakan dan juga meningkatkan

kemakmuran dan kesejateraan yang tidak hanya pemerintah,

tetapi juga pemilik atau hak pemilik paten, merek, hak cipta

tersebut dan bahkan masyrakat luas sebagai konsumen dan

juga sebagai produsen.

Di lndonesia, Hak Kekayaan lntelektual mulai terkenal
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pada masa mulai memasuki tahun 2000-sekarang. Namun

waktu masa populernya telah mencapai puncaknya dan

mengalami grafik yang menurun. Pada saat mengalami

penuruan grafik tersebut kemudian muncullah aturan siber

(cyber) yang ternyata mensugesti perkembangan berdasarkan

HKI itu sendiri. Pada masa penjajahan Belanda peraturan

perundangan HKI pada Indonesia dimulai dengan

menggunakan diundangkannya Auterswet 1912 Nomor 600,

Octrooi Wet Nomor 136, Staatbslad Tahun 1911 Nomor 313,

Industried Eigendom Kolonien Tahun 1912. Kemudian

Pemerintah mengeluarkan pengumuman Nomor JS 5/41

lepas pada tanggal 12 Agustus 1953 & Nomor JG/1/2/17

lepas pada tanggal 29 Agustus 1953 mengenai Pendaftaran

Sementara Paten melalui Menteri Kehakiman RI. Kemudian

Pemerintah RI pada tahun 1961 kembali mengesahkan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 1961 mengenai merek.

Kemudian pada Tahun 1982, Pemerintah juga

mengundangkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 1982

mengenai Hak Cipta. Selanjutnya pada bidang paten dimulai

di Tahun 1991 Pemerintah juga mulai mengundangkan

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989. Setelah itu

Pemerintah di Tahun 1992 lanjut membarui Undang Undang

Nomor 21 Tahun 1961 mengenai merek menggunakan

Undang Undang Nomor 19 Tahun 1992.

Bersamaan dengan Indonesia yang telah menjadi sebagai

anggota WTO/TRIP dan disetujuinya beberapa perjanjian
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internasional di bidang hak atas kekayaan lntelektual,

sebagaimana dijelaskan dalam Perjanjian lnternasional

tentang Hak Kekayaan lntelektual di atas, peraturan

perundang-undangan Indonesia perlu ditegakkan. Di bidang

hak kekayaan intelektual kekayaan lntelektual. Pada Tahun

1997 Pemerintah mulai merevisi Peraturan Perundang

Udangan tentang Hak Kekayaan lntelektual, yaitu dengan

menetapkan:

a. Tahun 1987 Nomor 7 mengenai Hak Cipta.

b. Tahun 1997 Undang Undang Nomor 13 mengubah

Undang Undang Nomor 6 Tahun 1989 mengenai

Paten.

c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1997 mengenai

Perubahan atas Undang Undang Nomor 19 Tahun

1992 mengenai merek.

Selain Undang Undang yang telah dinyatakan diatas,

Undang Undang HKI lainnya ada tujuh yaitu antara lain:

1. Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002 mengenai

Hak Cipta.

2. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai

Paten.

3. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2001 mengenai

Merk.

4. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2000 mengenai

Rahasia Dagang.
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5. Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 mengenai

Desain Industri.

6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2000 Terpadu

dengan Undang Undang Desaun Tata Letak Sirkuit.

7. Undang Undang Nomor 29 Tahun 2000 mengenai

Perlidungan Variates Tanaman.

Tiga undang-undang direvisi pada tahun 2001 karena

kebutuhan untuk memperbaiki Undang Undang Hak Cipta,

Undang Undang Merek Dagang, dan Undang Undang Paten

yang berlaku pada tahun 1997. Diumumkan:

1. Undang Undang Nomor 14 Tahun 2001 mengenai

Paten.

2. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 mengenai

Merek.

3. Mengaktifkan UUHC Nomor 28 Tahun 2014 yang

pada akhirnya disahkan oleh DPR Undang Undang

Hak Cipta tersebut yang juga telah mengalami proses

revisi dan pembahasan yang dilakukan oleh DPR.

“Undang Undang yang mengatur hak atas kekayaan

lntelektual sudah lengkap dan sesuai. Dianggap lengkap

karena mencakup tujuh jenis hak kekayaan intelektual di atas.

Keadaan dan kebutuhan nasional. Tingkat regulasi yang

terkait dianggap sesuai, disertai beberapa komentar,

sebagaimana adanya. setidaknya secara substansial
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memenuhi persyaratan minimum yang ditetapkan dalam

perjanjian internasional utama di bidang hak kekayaan

intelektual.

Menurut Lawrence M. Friedman 14, keberadaan yang

telah lama diatur yaitu keberadaan Hukum Kekayaan

lntelektual dalam beberapa peraturan, sebenarnya merupakan

unsur hukum lain dalam pelaksanaannya: suatu lembaga atau

lembaga melalui sistem hukum, memerlukan suatu struktur

dalam bentuk. Berbagai jenis fitur telah dibuat untuk

mendukung penegakannya dan membutuhkan komponen

substantif. Inilah aspek eksternal sistematis dari norma dan

hukum yang muncul ke dalam sistem dan bentuk akhir dari

budaya/budaya. Perilaku membawa orang kepada hukum,

yang ada hubungannya pada sistim hukum.

Kekayaan lntelektual perlu dilindungi tidak terlepas dari

proses panjang yang dilalui. Pengorbanan yang banyak

dilakukan orang untuk terwujudnya Kekayaan lntelektual

yang memakan banyak waktu dan tenaga. Tujuan

melindungi hak kekayaan intelektual adalah untuk

meyakinkan pencipta dan memungkinkan orang lain untuk

terus bekerja. Penegakan hukum harus berlaku untuk

perlindungan kekayaan intelektual. Untuk tujuan melindungi

kekayaan intelektual dengan mencegah pelanggaran dan

mengambil tindakan yang ditentukan dalam berbagai

ketentuan hukum terkait yang dijelaskan di bawah ini,

seperti elemen badan hukum yang terkait dengan kekayaan
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intelektual.

Di Indonesia, peraturan tentang perlindungan hukum atas

kekayaan intelektual dimasukkan secara tersendiri sesuai

dengan bentuk kekayaan intelektual itu sendiri. Misalnya,

dalam perlindungan llmu Pengetahuan, bidang sastra dan

juga seni dilindungi oleh peraturan kekayaan intelektual

sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Mengenai

Hak Cipta Nomor 28 (UUHC) Tahun 2014. Upaya

perlindungan hukum tersebut adalah bahwa Pasal 1 (1)

UUHC mempunyai kewenangan berupa hak elkusif

berdasarkan asas deklratif yang secara otomatis diterima

UUHC setelah adanya wujud (penjelasan) Kekayaan

lntelektual. dari hak eksklusif. Hak itu hanyalah hak yang

pencipta peroleh. Di Era Digital ini dalam perlindungan hak

eksklusif, Suhono dkk menjelaskan, perlindungan dilakukan

salah satu nya dengan penggunaan teknolgi itu sendiri:

penandaan yang lebih keras, penandaan yang terlihat,

enkripsi, dan perlindungan salinan18. Menurut Pasal 4

Undang Undang Hak Cipta, eksklusivitas dibagi sebagai

berikut. Dua jenis: yaitu hak moral dan hak ekonomi. Dalam

pengertian itu, hak moral berkaitab dengan Kekayaan

lntelektual dan pencipta Kekayaan lntelektual tersebut, dan

hanya pencipta yang dapat mengubah atau bahkan mengubah

ciptaannya. Yang dimaksud dengan “pemegang hak cipta”

adalah perbuatan yang tidak dapat dilakukan karena ia

memiliki hak eksklusif yang terbatas dan hanya memiliki
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hak finansial (lihat penjelasan dalam Pasal 4). Menurut Pasal

95 Undang-Undang Hak Cipta, dalam hal terjadi perselisihan,

perselisihan tersebut diselesaikan terlebih dahulu melalui

proses arbitrase dan kemudian melalui penuntutan pidana.

Dapat merugikan pencipta, seperti menghapus nama

pengarang, mengubah atau merusak pengarang sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 7 (2) (2), atau denda sampai dengan

Rp 300 juta Promosi diri secara seksual.

Perlindungan hak cipta mutlak diberikan oleh negara

kepada pencipta. Namun di sisi lain, memiliki hak cipta

tidak mengabaikan nilai-nilai sosial yang meresap dalam

masyarakat. Artinya, dengan menjaga akses publik yang

tersedia untuk hak-hak yang bersangkutan, sambil

menghormati aturan yang berlaku dalam kaitannya dengan

kepatuhan. Menggunakan karya berhak cipta, baik secara

moral maupun secara ekonomi. Oleh karena itu, tidak

berlebihan jika dikatakan bahwa tujuan hukum yaitu untuk

menjamin keuntungan yang sebesar besarnya dan bagi

sebanyak banyak nya orang, pendapat ini disampaikan oleh

Bentham. Pada dasarnya, hukum digunakan untuk

mendatangkan kesenangan dan kebahagiaan sebesar-

besarnya kepada orang sebanyak-banyaknya.
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B. Pentingnya Hak Cipta bagi Masyarakat di

Masa Pandemi

Indonesia telah memiliki landasan hukum bagi

perlindungan HKI seperti merek, paten, cipta, desain, bahkan

rahasia dagang. Khusus untuk perlindungan hukum terhadap

setiap karya cipta termasuk karya cipta. Yang telah diatur

dalam UU NO. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. Hal tersebut

menjadi sebuah pondasi bagi bangsa Indonesia dalam

meretafikasi TRIPs ( Trade Related Aspecys of Intelektual

Property Right).

Sebuah hasil karya yang diciptakan oleh seorang individu

seperti komputerisasi berharap adanya perlindungan hukum.

Dalam hukum di atur pada UU NO. 19 Tahun 2002

menjelaskan bahwa kedudukan antara pihak satu dengan

pihak lainnya sudah di pilah. Hal tersebut memberikan

perlindungan terhadap karya intelektual yang bersangkutan

sangatlah jelas. Sesuai dengan undang-undang bahwa HKI

adalah sebuah hak yang muncul secara eklusif dari

penciptanya atau penerima hak cipta untuk memperbanyak

ciptaannya serta memberi ijin atas karya nya sesuai dengan

peraturan yang berlaku. Dari penjelasan tersebut dapat kita

simpulkan bahwa hak cipta itu memiliki sifat ekslusif khusus
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bagi penciptanya dalam mengatur dan memanfaatkan hasil

karyanya. Penciptanya mendapatkan perlindungan hukum

langsung dari pihak terkait itu merupakan bukti bahwa hak

cipta memiliki sifat deklaratif. Agar mendapatkan

perlindnungan hukum yang kuat maka penciptanya haruslah

mendaftarkan karya nya dalam daftar umum ciptaan di

Direktorat Jenderal Hak-Hak kekayaan Intelektual

Departemen Hukum dan HAM.

Permaslahan ekonomis dan non ekonomis menjadi sebuah

faktor alasan kenapa karya cipta dihargai sebagai ciptaan dari

penciptanya khususnya di bidang elektronik seperti komputer

karena dilindungi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Melindungi dari kepentingan-kepentingan royalty yang

merupakan hak bagi setiap pencipta atas karya yang

dihasilkan itu merupakan alasan ekonomisnya. Jadi dapat kita

simpulkan bahwa seorang pencipta mendapatkan hak nya

untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah

apabila terjadi permasalahan seperti pembajakan, peniruan,

bahkan penjiplakan atas karya mereka yang dilakukan oleh

orang yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum

dalam HKI menjadi sebuah ketenangan bagi para pencipta

karya guna untuk meningkatkan self actualization sehingga

dapat mendorong mereka lebih untuk berkreatif dan inovatif

untuk menghasilkan sebuah karya.
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Kondisi suatu masyarakat, birokrasi, serta pelayanan

instansi terkait pada pelayanan dapat mempengaruhi

perlindungan HKI secara optimal. Perlindungan HKI antara

negara berkembang dan negara maju sangatlah berbeda karena

negara maju sebagai pelopor perdagangan bebas. Di era

perdagangan bebas ini HKI sangatlah penting, dengan adanya

HKI menyebabkan semua barang yang masuk kedalam suatau

negara wajib melalui pengecekan untuk mengetahui apakah

terjadi pelanggaran atau tidak. Apabila terjadi pelanggaran

terhadap HKI maka akan dikenakan sebuah denda atang

sanksi yang berarti seperti pembayaran royalti maupun

hukuman penjara. Sehingga dibutuhkan peran pemerintah

dalam perlindungan HKI agar HKI dapat di lindungi secara

maksimal. Tetapi hal tersebut terjadi menjadi permasalahan di

negara berkembang dalam perlindungan HKI guna untuk

bersaing dengan negara maju.

C. Tanggapan Masyarakat terhadap Hukum

Produk Hak Cipta

Masyarakat belum mengenal mengenai konsep hukum atas

HKI karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih

sering terjadi kesalahan dalam menfasirkan HKI. Tidak hanya

itu bidang-bidang dalam HKI juga sering masih terjadi
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kesalahan dalam menyebutkan istilah-istilah dalam bidang

HKI, dengan begitu masih banyak masyarakat yang belum

mengenal begitu mengenai HKI dan belum bermasyarakat

dengan masyarakat istilah HKI tersebut. Hak cipta saya yang

sering dimaknai masyarakat sebagai HKI, padahal HKI

tersebut cakupannya sangat luas. Hak cipta hanya sebagian

kecil dari HKI terkadang juga menjadi polemik dalam

masyarakat dalam menafsirkan hak cipta dan paten atau pun

merek dengan paten. Dalam memberikan penjelasan kepada

masyarakat menegnai hak cipta buku perlu terlibatnya

lembaga terkait dalam kegiatan tersebut karena di dalam

masyarakat dalam memaknai hak cipta buku masih multi tafsir

sehingga perlu adanya dampingan dari pihak yang berwenang

agar masyarakat mengetahui secara jelas.

Masyarakat awam, pemerintah, aparat penegak hukum,

mahasiswa, dan akademisi merupakan sebuah elemen yang

juga memiliki faktor dalam meningkatkan kesadaran terhadap

penghormatan terhadap karya orang lain tanpa adanya elemen

tersebut sangatlah sulit dan memeperlukan biaya tidak sedikit

dalam kegiatan tersebut juga sarana dan prasarana yang

memadai juga harus tersedia. Peraturan Perundang-undangan

merupakan salah satu tantangan yang menjadi penghambat

HKI karena masih terlalu terbuka sehingga menimlukan

banyak penfasiran yang berbeda-beda, tidak hanya hal

tersebut saja masih banyak lagi seperti lemahnya penegakan
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hukum di Indonesia, kurangnya pendanaan dalam pendidikan

serta kurangnya kesadaran menghargai ciptaan orang lain dari

masyrakat awam atau bahkan para civitas akademika di

perguruan tinggi.

Dengan makin bebasnya masyarakat dapat mencari

informasi dengan derasnya arus globalisasi ini kepedulian

masyarakat terhadap hak intelektual sangat meningkat pesat

hal tersebut bisa menjadi kabar gembira bagi kita. Tetapi hal

tersebut tidak di bersamai dengan mencipttakan sebuah karya

dari masyrakat sebagai wujud nyata bentuk penghargaan

terhadap hak intelektual. Hal tersebut bisa dilihat masih

awamnya masyarkat terhadap HKI. Hal tersebut mendorong

lembaga atau kementrian yang terkait terus menggencarkan

kampanye mengenai kesadrana masyarakat terhadap hak

kekayaan inteltual.

Adanya globalisasi yang terus melaju pesat tersebut

menuntut munculnya Hukum Kekayaan Intelektual yang terus

berkembang di tengah-tengah masyarakat. Hal tersebut di

tandai dengan adanya perundingan multirateral The General

Agreement on Tariffs and Trade (GATT) yang berlangsung di

Uruguay pada tahun 1993, dengan adanya perudingan tersebut

lahirlah sebuah organisasi perdagangan global yaitu Word

Trade Organization (WTO). Tidak hanya itu dalam

perundingan itu juga mengasilkan beberapa pon-poin penting



Tinjauan Efektifitas Hukum pada Produk Hak Cipta dalam Masa
Pandemi | Miftah, dkk @UnisriPress, 2022

110

antara lain aspek-aspek hubungan perdagangan, hak-hak

kekayaan inteltual.

Pada UU NO. Tahun 1994 telah di atur tentang perdangan

Internasioanl yang terikat dengan WTO sehingga Indonesia

saling terikat dengan WTO dari peraturan-peraturan yang

dikeluarkan oleh pihak terkait, termasuk juga kesepakatan

TRIPs. Di dalam TRIPs mengatur dengan jelas standar-

standar yang berlaku pada perdahgangan Internasional.

Masyarakat menganggap bahwa merek, paten, hak cipta dan

HKI sebagai milik bersama hal tersebut menjadi sebuah

masalah yang muncul.

Jika di tinjau dari perkara yang terjadi dapat di bedakan

menjadi dua macam jenis aspek yakni aspek pidana dan

perdata. Tetapi apabila kita dilhat dari prosedurnya

perlindnunganhukum terhadap kekayaan intelektual juga di

bagi kedalam dua aspek yang pertama setelah terjadinya

peristiwa yang dimaksud disini adalah setalah terjadinya

sebuah peristiwa atau kejadian yang telah melanggar sebuah

hak yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua sebelum

terjadinya peristiwa hal tersebut dapat dilihat dengan apakah

pemegang hak tersebut merasa dirugikan baik secara materil

maupun formil. Bentuk implementasinya sebelum terjadi

peristiwa tersebut adalah dengan mendaftarkan hasil karya

nya ke lembaga atau instansi terkait akan menciptakan rasa

aman pada penciptanya. Juga dapat member kekuatan kepada
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penciptanya atas hasil karya mereka serta dapat memberikan

hak atas karya yang mereka ciptakan. Sebenarnya

perlindungan terhadap suatau karya sudah di jamin sejak

karya tersebut diterbitkan.

Jika di tinjau dari perkara yang terjadi dapat di bedakan

menjadi dua macam jenis aspek yakni aspek pidana dan

perdata. Tetapi apabila kita dilhat dari prosedurnya

perlindnunganhukum terhadap kekayaan intelektual juga di

bagi kedalam dua aspek yang pertama setelah terjadinya

peristiwa yang dimaksud disini adalah setalah terjadinya

sebuah peristiwa atau kejadian yang telah melanggar sebuah

hak yang dimiliki oleh seseorang. Yang kedua sebelum

terjadinya peristiwa hal tersebut dapat dilihat dengan apakah

pemegang hak tersebut merasa dirugikan baik secara materil

maupun formil. Bentuk implementasinya sebelum terjadi

peristiwa tersebut adalah dengan mendaftarkan hasil karya

nya ke lembaga atau instansi terkait akan menciptakan rasa

aman pada penciptanya. Juga dapat member kekuatan kepada

penciptanya atas hasil karya mereka serta dapat memberikan

hak atas karya yang mereka ciptakan. Sebenarnya

perlindungan terhadap suatau karya sudah di jamin sejak

karya tersebut diterbitkan.
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Semakin maraknya dan berkembanya kekayaan-kekayaan

intelektual di tengah-tengah masyarakat ini akhirnya

menimbulkan sebuah problem mengenai perlindungan atas

karya-karya intelektual tersebut. Sehingga dengan adanya

problem tersebut memicu munculnya sebuah perlindungan

terhadap hak-hak kekayaan inteltual tersebut. Bahwa sanya

HKi merupakan bentuk penghargaan, penghormatan serta

perlindungan terhadap hak cipta tersebut. Sehingga

memunculkan sebuah pemikiran bahwa HKI itu merupakan

hak perorangan yang memiliki sifat tidak berwujud. Dengan

begitu dengan adanya perlindungan HKI dapat menciptakan

kondisi yang kondusif serta menjadikan penciptanya memiliki

rasa aman, dan dihargai terhadap karya-karya yang telah

mereka ciptakan selama ini.

Mengambangkan HKI dalam sistem hukum nasional kita

sangatlah penting karena dengan adanya pengembangan HKI

Manusia sebagai aktor di dalamnya sangatlah bersemengat

dalam meningkatkan profesionalitas dan produktivitasnya

dalam menempuh karirnya. Sbenarnya pengembangan sitem

HKI ini muncul di tengah-tengah masyarakat karena

murupakan sebuah kebutuhan yang di butuhkan oleh

masyarakat. Tidak hanya masyarakat saja yang membutuhkan

tetapi juga dalam hukum nasional juga begitu.

Perlindunga terhadap karya-karya cipta orang lain

sangatlah dibutuhkan karena dengan adanya perlindungan
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tersebut akan menciptakan susananyang kondusif. Juga akan

mewujudkan sebuah suasana yang baik serta dapat medorong

masyarakat untuk mengeploitasi serta mengkomersialkan

karyany agar dapat mereka nikmati karyanya sendiri tersebut.

Oleh karena itu perlingungan hukum terkait HKI sangatlah di

perlukan perlindungan tersebut dilakukan langsung kepada

individu tersebut sehingga terkadang HKi ini disebut memiliki

sifat eklusif.

Agar terciptanya rasa aman dalam mengeploitasi diri

sendiri perlu adanya perlindungan hukum dari instansi terkait.

Dengan rasa aman itu dapat memungkinkan masyarakat

berkarya guna dapat menciptakan sebuah ciptaan dan hasil

karya dan temuan selanjutnya. Adanya perlindungan hukum

tersebut dapat membuat masyarakat lebih terbuka dalam

memberikan penjelasan terkkait karya atau temuan tersebut

meraka dapat memberikan penjelasan yang rinci dan terbuka

karena sudah adanya jaminan hukum dari pemerintah atau

lembaga terkait. Sehingga masyarakat dapat menikmati hasil

karya nya serta dapat mengembangkan karya nya lebih luas

lagi. Jadi hukum dapat membantu mendisiplinkan masyarakat

untuk menjalankan ekonomi sendiiri dengan sebaik-baiknya.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yaitu gotong royong

yang dimana lebih mengutamakan kepentingan umu dari pada

kepentingan pribadi hal tersebut juga tersiratkan dalam

memeknai ideologi bangsa. Dimana dalam ideology tersebut
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manusia memiliki derajat yang sama yaitu antara manusia satu

dengan manusia satunya itu sama kedudukannya yang dimana

salinng berkaitan erat anatara satu dengan satunnya. Dengan

begitu menyebabkan terciptanya sebuah paragdikma di

masyarakat bahwa meraka itu sama sehingga harus tolong

menolong di segala hal yang akan membuat kesejahteraan dan

kemakmuran bersama.

Masih banyak kesenia yang ada di Indonesia yang tidak

dipersoalkan sama sekali mengenai siapa yang menemukan

baik itu bahannya, motifnya, dan lain-lain. Misalnya dalam

dunia batik banyak sekali jenis motif yang ada yang tidak

didaftarkan HKI nya sehingga di gunakan bersama-sama

tanpa meminta izin kepada penemunya atau pembuat motifnya.

Ada juga lagu Jawa atau sering disebut dengan Tembang Jawa

masih banyak juga yang belum di ketahui siapa penciptanya

seperti tembang jamuran, sluku-sluku batok dan lain sebainya.

Setikma masyarakat mengenai kelahiran, kematian, jodoh

dan rezeki manusia tidak ada yang tahu dan tuhan yang

menentukan hal tersebut yang menjadi sebuah permaslahan

terhadap HKI. Kurangnya masyarakat dalam mengeploitasi

dirinya sendiri, meraka selalu bersama-sama dalam

melakukan segala kegiatan untuk saling bisa membantu tanpa

memikirkan mengenai HKI. Seperti komunitas-komunitas

masyarakat Jawa seperti komunitas bakso Wonogiri, Jamu
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Sukoharjo, serta sate Ponorogo, potong rambut Madura dan

masih banyak lagi.

HKI lebih banyak dipahami sebagai sebuah paham

individualisme yang sudah berkembang di dunia barat atau

eropa sebahai tempat pelopor HKI. Tetapi dalam kontes

snasional yakni pancasila memenadang manusia itu sama

tinggi derajatnya dan manusia itu sebagai makluk sosial.

Merek, paten serta hak cipta masih di anggap suatau hal

yang lumrah oleh masyarakat, siapa penciptanya maupun

siapa yang menemukan tidak pernah di permasalahkan oleh

masyarakat. Masyarkat berfikir sebuah karya bisa di gunakaan

bersama-sama demi ke makmuran rakyat. Permaslahan

tersebut bukanlah hal yang mudah untuk diselesaikan

walaupun sudah ada peraturan yang sudah mengatur mengenai

hal tersebut.

Dibutuhkan sebuah komitmen sebagai sebuah modal untuk

melangkah lebih maju, kesejahteraan dan kemakmuran

masyarakat akan meningkat dengan adanya pemeberantasan

kejahatan terhadap HKI. Hal tersebut dapat dilakukan oleh

lembaga terkait baik pemerintah, masyarakat, pemilik karya

bahkan seorang produsen maupun konsumen juga bisa ikut

serta dalam pemberantasan.
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Pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya

perlindungan karya mereka seperti perlindungan HKI masih

belum luas dan paham. Karena kurangnya peran pemerintah

dalam mensosialisasikan HKI kepada masyarakat umum.
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BAB IV

EKSISTENSI HUKUM PRODUK

HAK CIPTA

A. Eksistensi Penegakan Kekayaan Intelektual

Dimasa Pandemi

Kerangka waktu krisis akibat pandemi Covid (Coronavirus)

melahirkan gaya hidup lain. Kehadiran strategi pembatasan

sosial mendorong individu untuk memanfaatkan inovasi

komputerisasi dalam menyelesaikan latihan sehari-hari

mereka. Hadirnya kemajuan-kemajuan baru di masa gangguan

komputerisasi selama pandemi berdampak pada

perkembangan organisasi-organisasi baru mengingat tahapan-

tahapan yang sudah lanjut. Tahap komputerisasi saat ini telah

banyak dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia. Hal ini juga

mempengaruhi transformasi strategi, salah satunya adalah

pengaturan tentang hak cipta. Perubahan saat ini telah

membuat banyak imajinasi di bidang inovasi yang dilindungi,

Penggunaan Barang Hak Cipta di Tahap Komputerisasi

Selama Pandemi Coronavirus, ada banyak tujuan hak cipta di

panggung komputerisasi selama pandemi. Hadirnya strategi
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karantina di rumah telah melahirkan berbagai penemuan baru

di panggung komputerisasi, misalnya mengcover lagu

individu dan kemudian mentransfernya melalui hiburan

berbasis web, hingga melibatkan rekaman untuk dukungan

publik terkait penanganan pandemi.

Sementara itu, hak cipta di era transformasi modern 4.0

sangat erat kaitannya dengan inovasi data. Dengan asumsi

Anda fokus pada hal-hal berikut, perkembangan inovasi data

semakin menunjukkan kehadirannya di masa depan. Pendirian

yang menunjukkan struktur penalaran tersebut telah didahului

oleh Lessig yang pernah menyatakan bahwa inovasi dapat

mempengaruhi sistem suatu pedoman serta, lebih dari itu

inovasi juga siap untuk menyamar menjadi penting bagi

pedoman yang sebenarnya. Penegasan ini lebih lanjut

menunjukkan unsur-unsur gagasan dalam regulasi yang

hipotesisnya akan digambarkan nanti, bahwa regulasi dapat

berfungsi sebagai perangkat perancangan sosial bahkan

dengan perkembangan zaman, membimbing umat manusia

dari hal-hal konvensional ke masa kini, dan menyambut

regulasi untuk bergerak dari apa yang ada pada saat ini.

pertama tidak mengelolanya. secara ekstensif. Keunikan

inovasi, yang saat ini terkoordinasi di dalamnya, tetap menjadi

ajudan bagi masyarakat umum.

Hal ini tercermin dari pengaturan yang terdapat dalam

Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Nomor 19 Tahun 2016 tentang

Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2008 tentang
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Pertukaran Data dan Pertukaran Elektronik (UU ITE),

mengenai inovasi data yang dimaksud dengan “Inovasi Data”.

adalah tata cara pengumpulan, penyiapan, penyisipan,

penanganan, pendistribusian, pemeriksaan, serta

penghamburan data”.

Di masa maju yang sarat dengan inovasi, dalam

perkembangannya lahir inovasi data yang item-itemnya adalah

pemrograman, penalaran buatan, PC dan web. Hal ini juga

menyebabkan individu perlu mengubah kebutuhan mereka

dengan pemanfaatan inovasi yang semakin berkembang,

terutama dalam inovasi data dan korespondensi. Kemudian

perbaikan-perbaikan ini membuat kolaborasi antar manusia

menjadi lebih lugas dan hubungan lintas negara menjadi tidak

terbatas. Klarifikasi Peraturan ITE setelah perubahan,

memperjelas bahwa hak istimewa dan peluang untuk

menggunakan inovasi data dijamin oleh peraturan. Dengan

cara ini, semua orang dapat memanfaatkan dan mengambil

keuntungan dari inovasi data. Sementara itu, dalam klarifikasi

keseluruhan Peraturan ITE sebelum perubahan, dimaklumi

bahwa inovasi data menikmati banyak manfaat selamanya,

namun pemanfaatannya dapat menyerupai pisau yang

memotong dua arah, dengan berbagai sisi mengandalkan cara.

dimanfaatkan dan direncanakan. Karena selain ditampungnya

bantuan pemerintah dan kemajuan peradaban, juga bisa

menjadi cara untuk melakukan perbuatan yang melanggar

hukum.
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Dengan cara ini, jaminan yang sah sangat penting untuk

pemanfaatan inovasi data, terutama untuk inovasi berlisensi.

Inovasi yang dilisensikan sebagai ciptaan manusia adalah

sesuatu yang harus dihargai dengan suatu kehormatan, dengan

alasan penciptaannya memerlukan sudut pandang sampai ada

hal lain, tentu perkembangan ini tentu bukan sesuatu yang

sederhana. Dari sini dapat dilihat dengan jelas bahwa

keamanan inovasi berlisensi memerlukan asuransi yang sah,

dari kegiatan-kegiatan yang melanggar hukum yang tidak

aman. Inovasi berlisensi (IP) terkait dengan pemikiran inventif,

konsekuensi dari sebuah ide, kreasi, dll. Konsekuensi dari

kemampuan nalar manusia melahirkan tanggung jawab untuk

itu dimulai dari jiwa manusia.

Pada Juni 2008, Imam Bursa Republik Indonesia

menyampaikan diagram peningkatan ekonomi imajinatif

Indonesia 2009-2025 serta peningkatan sub bidang usaha

imajinatif yang kemudian dikenal dengan ekonomi inovatif.

kemampuan dan karunia individu (dua orang dan

perkumpulan) yang mungkin dapat lebih mengembangkan

bantuan pemerintah melalui penciptaan dan penggunaan daya

cipta individu atau perkumpulan yang mempengaruhi bantuan

pemerintah masyarakat Indonesia dan dapat dilindungi

melalui sistem kebebasan inovasi berlisensi. Bagian usaha

imajinatif (ekonomi inventif) adalah modal ilmiah yang

meliputi: inovasi, ekspresi, budaya dan, bisnis hak cipta

dengan bisnis imajinatif sebagai subjek utama dan bagian
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yang tidak terpisahkan dalam peningkatan bidang ekonomi

imajinatif yang secara nyata mempengaruhi keberadaan

ekonomi imajinatif. negara dan negara. Yang seharusnya bisa

menjiwai perkembangan ekonomi imajinatif di suatu negara

adalah tugas otoritas publik itu sendiri.

Usaha inovatif sangat penting untuk pasal yang dilindungi

hak cipta, hal ini terlihat dari pengaturan Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Surat Kabar

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5599), karya yang dilindungi undang-undang ingat karya

untuk bidang sains, keahlian, dan penulisan terdiri dari:

1) Buku, handout, pengenalan karya yang didistribusikan,

dan karya komposisi lainnya.

2) Pidato, pembicaraan, wacana, dan manifestasi

perbandingan lainnya.

3) Alat peraga dibuat untuk melayani latihan dan ilmu

pengetahuan.

4) Lagu atau musik potensial terlepas dari teks.

5) Pertunjukan, dramatisasi melodi, tari, gerak, wayang,

dan tiru.

6) Show-stoppers di semua struktur seperti karya seni,

menggambar, memotong, kaligrafi, gambar, model,

atau montase.
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7) Karya agung yang diterapkan.

8) Pekerjaan bangunan.

9) Peta.

10) Pengerjaan batik atau tema yang berbeda.

11) Fotografi bekerja.

12) Gambar.

13) Karya film geografi

14) Interpretasi, pemahaman, variasi, kompilasi, basis

informasi, transformasi, tindakan, penyesuaian, dan

penghenti pertunjukan yang berbeda dari perubahan.

15) Interpretasi, variasi, rencana permainan, perubahan,

atau pengubahan artikulasi sosial adat.

16) Pengumpulan manifestasi atau informasi, baik dalam

konfigurasi yang dapat digunakan oleh program PC

atau media yang berbeda.

17) Kesulitan artikulasi sosial konvensional selama

akumulasi adalah karya yang unik.

18) permainan komputer, dan

19) program komputer.

Usaha inventif Indonesia membutuhkan asuransi

kebebasan inovasi yang dilindungi dan dilindungi dengan

lebih kuat mengingat fakta bahwa inovasi berlisensi yang kuat

memberikan hak istimewa sistem yang sah akan

mengamankan dan mendorong pembuat tren Indonesia untuk

menumbuhkan pemikiran baru, dengan cara ini menambah
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perekonomian Indonesia. Indonesia di bidang usaha imajinatif

mulai berkreasi dan pasti menonjol dari otoritas publik adalah

hal lain, Jasa Industri Perjalanan dan Ekonomi Inventif

Republik Indonesia mencirikan usaha inventif yang berasal

dari pemanfaatan daya cipta, kemampuan dan hadiah individu

untuk berkembang dan bekerja membuka pintu melalui

penciptaan dan penggunaan daya inventif. serta inventif

individu, terdapat 15 (lima belas) sub bidang kumpul, antara

lain:

1) desain,

2) rencana,

3) film, video dan fotografi,

4) kuliner,

5) menciptakan,

6) gaya,

7) musik,

8) mendistribusikan,

9) permainan cerdas,

10) mempublikasikan,

11) penelitian dan kemajuan,

12) seni ekspresif,

13) melakukan ekspresi,

14) inovasi data,

15) TV dan radio.

Kegiatan dari otoritas publik untuk membantu bisnis

imajinatif di Indonesia dengan memperluas SDM di area
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modern dengan memperluas area pelatihan untuk bisnis

inventif di Indonesia. Tingkat pelatihan dalam industri

imajinatif tingkat tinggi akan memberikan item inovatif yang

ideal dan pemenuhan instruktif dalam bisnis inovatif tidak

dapat tinggal sendirian, masih di udara oleh keadaan moneter

(industri) atau kemungkinan pengaturan pemerintah.

Hak cipta pada dasarnya adalah hak milik individu yang

sulit dipahami dan muncul atas dasar bahwa kebebasan

inovasi yang dilindungi manusia sebagai hak cipta juga dapat

dipindahkan oleh pembuatnya atau orang yang memenuhi

syarat untuk ciptaan yang sebenarnya, hak cipta dapat

dipindahkan ke orang atau elemen yang sah, satu Pendekatan

hak cipta bergerak ini dikenal dengan nama izin hak cipta atau

disebut juga perijinan pengaturan, untuk membuat izin yang

sebenarnya, pertukaran hak cipta harus ditulis sebagai akta

resmi yang sah. Alasan pembuat menyita pekerjaan orang lain

adalah karena dengan modal kecil dan dari segi finansial,

mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih, serta alasan

pembeli membeli barang curian karena harganya sangat

murah dan pelanggan mengatakan itu. pembelian barang

curian hanya dimanfaatkan untuk diri sendiri/diam-diam. ,

dari satu sisi, pembuat yang melakukan perampokan

berpendapat bahwa rencananya tidak sama dengan konfigurasi

item pertama, meskipun hal yang penting hanya sedikit,

sejujurnya perampokan sering dilakukan secara transparan dan

terlihat seperti item pertama, kedua (2) sisi ini kemudian
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menjadi barang curian. perilaku di Indonesia yang kemudian

timbul penegasan bahwa negara Indonesia sebagai negara

pemalsuan. Tugas hak inovasi yang dilindungi dalam bisnis

imajinatif sangat besar karena akan mempercepat peningkatan

kecepatan bisnis imajinatif dengan asumsi diselesaikan

dengan benar.

Jaminan yang sah dalam hak cipta dibagi menjadi 2 (dua)

jenis, asuransi yang sah bagi individu, khususnya jaminan

yang sah secara preventif (pencegahan) dan jaminan yang

halal yang bersifat menindas (stifling), dalam jaminan yang

sah secara preventif, individu ditawari kesempatan untuk

menyampaikan keluhan atau perasaan terlebih dahulu. untuk

sesuatu pilihan pemerintah mengambil struktur konklusif.

Oleh karena itu rencana keamanan preventif yang sah untuk

mencegah perdebatan dengan sanksi tuntutan pidana,

sementara dalam kenyataannya jaminan hukum yang berat

mengharapkan untuk menentukan pertanyaan dengan sanksi

klaim umum, keamanan hukum preventif sangat penting bagi

otoritas publik mengingat peluang aktivitas mengingat fakta

bahwa dengan asuransi yang sah Langkah-langkah

pencegahan mendesak otoritas publik untuk berhati-hati dalam

mengambil pilihan dengan pertimbangan kehati-hatian,

dengan pemahaman bahwa perlakuan jaminan yang sah bagi

individu oleh pengadilan umum di Indonesia dikenang untuk

klasifikasi keamanan yang melanggar hukum.
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Menurut kepemilikan hak cipta, undang-undang bertindak

dan memastikan pembuatnya untuk mengontrol dan

menghargai hanya efek samping dari karyanya dan jika

mendasar dengan bantuan negara untuk menegakkan hukuman,

ini menunjukkan bahwa keamanan yang sah berdasarkan

perhatian yang sah terhadap hak cipta. pemilik hak cipta, baik

secara terpisah maupun dalam tandan sebagai subjek hak

istimewa. Untuk membatasi keterlihatan orang, undang-

undang memastikan bahwa kepentingan daerah tetap terjaga

dan menjamin suatu kreasi yang tercermin dalam kerangka

kebebasan inovasi berlisensi yang saat ini diciptakan, dengan

menyesuaikan antara 2 (dua) kepentingan, khususnya

kepentingan kepentingan pemilik hak cipta dan kepentingan

penduduk secara keseluruhan.

Kebebasan ilmiah bukan hanya tentang nama dan

penghormatan terhadap pencipta dengan perkembangannya

mengenai lisensi, tetapi juga apa yang membuatnya signifikan,

seperti perangkat yang meningkatkan pemiliknya. Luasnya IP

mencakup Hak Cipta, Nama Merek, Lisensi, Paket produk

modern, Topografi tanda, skema format sirkuit terkoordinasi,

dan koleksi tanaman Perkembangan teknologi web

menggunakan inovasi data, karena menghadirkan masalah

hukum yang semakin kompleks. Namun, bukan dalam

kerangka pikir web yang muncul di atas batas waktu, tempat,

negara, dan sarana tanpa pengaturan jaminan sosial.
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Substansi pemanfaatan inovasi terproteksi khususnya

inovasi sangat vital selamanya, dibutuhkan oleh kemajuan

zaman, misalnya masa pemanfaatan inovasi data. Begitu pula

dengan hak cipta yang berperan dalam memperoleh inovasi di

web, penting untuk memiliki keamanan dalam menjaga hak

cipta sehingga asuransinya harus diperluas.

1. Teori Kekayaan Intelektual

Sebelum mempelajari pedoman terkait dengan

menjaga Hak Istimewa Inovasi Berlisensi di Indonesia.

Lebih baik sejauh yang kita ketahui untuk fokus pada

pengenalan hipotesis Inovasi yang dilindungi (hak

inovasi berlisensi) terlebih dahulu, John Locke,8

mengatakan bahwa hak istimewa yang dimiliki manusia,

terlepas dari apakah substansial, bagaimanapun adalah

konsekuensinya. ilmunya, dengan sendirinya akan

menjadi miliknya, misalnya dalam hak cipta.

2. Teori Hak Kepribadian dan Hak atas Benda yang

Tak Berwujud

Immanuel Kant memaknai bahwa pembuat memiliki

hak yang, meskipun tidak terlihat secara nyata (dinamis)

atas karyanya, diklasifikasikan "ius personalissimus"

atau hak istimewa yang dibawa ke dunia dari dirinya

(karakter). Hipotesis ini mengacu pada kebebasan yang

dimiliki seseorang, lebih tepatnya keistimewaan yang
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bersifat karakter dan finansial. Dari sini, pemahaman

Bluntschi10 dikandung sehubungan dengan Hipotesis

Monistisme yang menyatakan bahwa karya yang

dilindungi individu adalah konsekuensi dari

pembelajarannya sebagai pribadi, yang salah satunya

adalah sebagai barang, yang kemudian menyebabkan

hubungan dekat antara pembuat dan karyanya.

Dalam hipotesis ini, kualitas karakter ditetapkan

sebagai hal yang esensial dan hal-hal moneter bersifat

opsional. Berbeda dengan Hipotesis Monistisme,

keberadaan hipotesis kedua sebagai kelanjutan dari

hipotesis ini dapat dikenal dengan Hipotesis Dualitis.

Seperti namanya, hipotesis ini mengisolasi antara

atribut karakter dan sisi moneter. Hipotesis yang

dikemukakan oleh Josef Kohler11 menyatakan bahwa

ada hubungan unik antara pembuat dan barang

immaterialnya, yang memanfaatkan sumber informasi

opsional yang terdiri dari bahan-bahan penting yang sah

sebagaimana Peraturan No. 29 Tahun 2000 tentang

Keamanan Aneka Tanaman (Regulasi PVT), regulasi

kekayaan intelektual kewalahan dari sisi moneter,

bukan karakter.
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3. The Modern Monitisme Theory

Dari dua perspektif yang bertemu, ada hipotesis

yang menjadi pusat, lebih tepatnya Hipotesis Monitisme

Tercanggih, yang masuk akal bahwa bagian ilmiah dari

karakter dan masalah keuangan digabungkan satu sama

lain. Hipotesis ini dipelopori oleh para ahli hukum abad

dua puluh seratus, misalnya, Schricker.12 Baik dari segi

karakter maupun moneter memiliki keamanan yang sah.

Keamanan ini berlaku secara umum. Indonesia sendiri

dengan jelas telah memenuhi hipotesis ini dengan

hadirnya Peraturan Nomor 6 Tahun 198 tentang Hak

Cipta.

Ada 2 perspektif yang bersinggungan antara

hipotesis hak inovasi berlisensi dan hipotesis Karakter

tanpa henti kebebasan untuk Intangibles, ada hipotesis

yang berubah menjadi pusat, untuk lebih spesifik

Hipotesis Monitisme Tercanggih, yang masuk akal

bahwa ilmiah bagian dari kedua karakter dan

Perekonomian merupakan suatu keterkaitan yang

terintegrasi satu sama lain. Hipotesis ini dipelopori oleh

para sarjana hukum abad kedua puluh, seperti Schricker.

Keduanya, baik dari segi karakter maupun moneter,

memiliki kepastian yang sah. Jaminan ini berlaku

secara umum. Indonesia sendiri jelas telah memenuhi
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hipotesis tersebut dengan hadirnya Peraturan Nomor 6

Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Jadi dapat diduga

bahwa pedoman yang mengatur IP sebenarnya sudah

ada cukup lama, yang mengarahkan berbagai luasan IP.

B. Mekanisme Penyidikan Terhadap

Pelanggaran Hak Cipta

Pelaku demonstrasi kriminal pelanggaran hak cipta tidak

terbatas pada subjek sah individu tetapi juga subjek hukum

non-individu, bahkan substansi hukum ini telah membingkai

organisasi yang sangat luas dan lengkap, akibatnya

pelanggaran terhadap hak cipta sering kali diklasifikasikan

sebagai pelanggaran terkoordinasi, dengan

mempertimbangkan pelaku pelanggaran terhadap

pelanggaran hak cipta, terutama pada area bisnis imajinatif

sehubungan dengan perampokan lagu atau musik atau film

yang berpotensi sebagai pencurian Video Smaller

Plates/Computerized Video Circles melalui pertukaran ini

diselesaikan dalam siklus yang sempurna dan

menggabungkan elemen (unit/efek) yang dipisahkan.

Atas pemeriksaan dan pembuktian pelanggaran hak cipta,

aparat kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan Pejabat Pegawai Pemerintah, sebagaimana
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diatur dalam peraturan dan pedoman tentang pemeriksaan di

bidang hak cipta, kewenangan tersebut diberikan dalam

Pasal 110 dan Pasal 111 Republik Indonesia. Peraturan

Indonesia. Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta.

Yang dimaksud polisi adalah orang-orang yang langsung

terjun di bidang kepolisian. Namun, masyarakat secara

keseluruhan atau masyarakat pada umumnya juga

merupakan master regulasi. Bahkan Harun Utuh pun

menjelaskan individu sebagai master regulasi dari perspektif

yang luas.

Keamanan yang diberikan dengan adanya kebebasan

inovasi yang dilindungi jelas terkait erat dengan pemolisian

keluar oleh pemolisian. Kepolisian Negara Republik

Indonesia mempunyai tugas pokok melaksanakan undang-

undang sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Kabar Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168). Usaha

pokok ini secara nyata dinyatakan dalam Pasal 13 Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Surat Kabar Negara

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002).

Republik Indonesia Nomor 4168), dimana tugas pokok
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Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

a) Mengikuti keamanan dan permintaan publik.

b) kepolisian

c) Memberikan jaminan, keamanan, dan administrasi

kepada daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa pada tahap pemeriksaan ini

dapat dikatakan telah terjadi suatu tindak pidana. Adanya

Video Minim Plates/Computerized Video Circles yang

dicuri merupakan salah satu bentuk pelanggaran atau

pelanggaran hak cipta, dimana kesalahan atau pelanggaran

tersebut mencakup rangkaian demonstrasi yang melanggar

hukum melalui demonstrasi penjualan, pembuatan ulang,

penyiaran, atau penyampaian.

Perampokan Pelat Konservatif Video/Lingkaran Video

Terkomputerisasi ini sampai sekarang bukan merupakan

pelanggaran pengaduan, namun seharusnya merupakan

pelanggaran biasa atau pelanggaran wajar. Selain itu,

penting juga untuk dipahami bahwa pelanggaran

perambahan hak cipta terdiri dari komponen pelaku, proses

berpikir, perangkat yang digunakan, waktu, tempat,

korban/target, promosi/pindah, dan atributnya, misalnya

agak atau tampak sama sekali. seperti yang terdaftar di

Direktorat Jenderal. Hak istimewa inovasi yang dilindungi.

Oleh karena itu, pemeriksaan terhadap demonstrasi kriminal

karena perampokan Video Minimized Circle/Computerized

Video Plate ini tidak memerlukan laporan pengaduan
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terlebih dahulu, artinya para ahli Kepolisian Negara

Republik Indonesia dapat melakukan interaksi pemeriksaan

sehubungan dengan penemuan-penemuan tersebut. dibuat.

Protes juga dapat ditangani, menyiratkan bahwa agen

Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menyelesaikan

interaksi pemeriksaan sehubungan dengan laporan keberatan.

C. Penyidikan yang dilakukan Pejabat Pegawai

Negeri Sipil

Pemeriksaan oleh Aparatur Sipil Negara diselesaikan

setelah surat perintah pemeriksaan diberikan, khusus untuk

Pegawai Negeri Sipil di tingkat kantor provinsi, surat

perintah diberikan oleh Pendeta Kesetaraan terdekat.

Kekuasaan Kepegawaian Pemerintah tingkat teritorial hanya

mencakup wilayah sah yang berlaku. Sementara itu, di

tingkat Direktorat Jenderal Hak Cipta diberikan oleh

Direktorat Jenderal Perlindungan Hak Cipta. Kekuatan agen

pada level ini meliputi seluruh wilayah Indonesia. Dalam

melaksanakan kewajibannya, Pegawai Negeri mempunyai

komitmen dalam 4 (empat) hal, yaitu:

1. Menginformasikan kepada ahli masyarakat dan

pemeriksa pejabat kepolisian negara tentang

permulaan pemeriksaan.

2. Menginformasikan spesialis polisi tentang kemajuan
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yang dibuat.

3. Menyebutkan petunjuk dan bantuan pemeriksaan

dari ahli pejabat polisi tergantung pada situasi.

4. Menginformasikan kepada pemeriksa umum dan

ahli kepolisian jika pemeriksaan dihentikan karena

alasan tertentu yang dibenarkan oleh peraturan

perundang-undangan.

Kewenangan pegawai pemerintah diberikan komitmen

atau kedudukan untuk melakukan penangkapan atau

kemungkinan kurungan mengingat Pendeta Kesetaraan

Republik Indonesia pada tahun 1992, dengan alasan bahwa

pengaturan strategi kriminal di Indonesia mengatur hal ini.

Artinya, pemeriksaan untuk situasi ini terhadap pelanggaran

perambahan hak cipta Perampokan Video Minimal

Plat/Lingkar Video Lanjutan dapat dilakukan oleh

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Aparatur Sipil

Negara. Untuk kekuasaan dan penangkapan, Kepolisian

Negara Republik Indonesia dan Aparatur Pegawai

Pemerintah diatur dalam Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-Undang Hukum Strategis (Berita Negara Republik

Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Makalah Penguatan

Republik Indonesia Nomor 3209).

Meskipun demikian, Pasal 110 ayat (2) Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak
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Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5599) menyebutkan dengan kuasa

pemeriksaan, khususnya pemeriksaan Pejabat Pegawai

Pemerintah, untuk memimpin penyelidikan khusus,

mencatat dan mencari bantuan master. Maka dalam

pelaksanaan tindakan pemaksaan oleh Pejabat Kepegawaian

Direktorat Jenderal Perlindungan Keistimewaan Inovasi

harus berkoordinasi dengan Pakar Kepolisian Negara

Republik Indonesia sebagai Fasilitator Pengawasan

Kewenangan Pegawai Negeri, selain dalam keadaan

ketahuan dalam perbuatannya, di mana kasus Pegawai

pemerintah Pejabat mungkin menangkap tersangka tanpa

surat perintah. untuk 1 (pada suatu saat) dan segera

menyerahkannya kepada pemeriksa Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang lebih ahli.

D. Sifat dalam Pelanggaran Hak Cipta

Kemajuan mekanis telah secara mendasar mempengaruhi

peningkatan pelanggaran hak cipta dan pelanggaran dalam

bisnis imajinatif, khususnya dalam musik serta lagu-lagu

dalam Video Reduced Plates/Computerized Video Circles

yang dicuri. Instrumen duplikat di bidang gadget perekaman

kecepatan tinggi hak cipta dapat digunakan untuk
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mengulang sepotong musik atau berpotensi melodi atau

pemrograman PC dalam jangka waktu yang singkat. Hal ini

dengan alasan bahwa hak cipta menurut peraturan yang

bersangkutan tidak menyatakan bahwa hak cipta tidak

diharapkan untuk didaftarkan oleh pemegang hak cipta

namun hak cipta ini masih dilindungi oleh peraturan karena

pemegang hak cipta melaporkan ciptaannya secara menarik.

Belum terkendalinya komitmen hak cipta untuk didaftarkan

di Ditjen Lisensi kebebasan inovasi dan bahaya perbuatan

keji hanya dipaksakan pada pelaku usaha perampokan dan

penukaran barang curian, sehingga dapat ditemukan

pelanggaran hak cipta. tindakan lokal seperti menduplikasi

lingkaran optik yang dicuri dan pertukaran penjualan.

membeli hak cipta yang dicuri di antara pembuat dan

pembeli dengan nilai yang umumnya rendah dibandingkan

dengan biaya barang resmi.

Sehingga hal ini menjadi kendala dalam melakukan

penertiban pelanggaran hak cipta, secara keseluruhan ada

beberapa faktor yang mempengaruhi siklus pemeriksaan.

Adapun variabel-variabel yang mempengaruhi pemeriksaan

pelanggaran hak cipta, faktor dalam dan faktor luar, adalah:

1. Peraturan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Surat Kabar Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
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Nomor 5599), belum mengatur komitmen pemegang

hak cipta untuk mendaftarkan manifestasinya pada

Direktorat Jenderal Hak Cipta, hal. Hal ini menjadi

hambatan bagi otoritas regulasi dalam menyelesaikan

cara yang paling umum untuk memeriksa pelanggaran

hak cipta, mengingat proses pemeriksaan pidana

untuk kasus hak cipta yang terungkap harus

menunggu dengan ketat untuk pilihan pengadilan

bisnis sehubungan dengan tanggung jawab untuk hak

istimewa. untuk bekerja. Dengan tujuan yang belum

diberikan undang-undang hambatan umum (dampak

obstruksi) terhadap pelaku dan pelaku yang

diharapkan.

2. Variabel polisi

Pemolisian tentunya mengacu pada pemeriksa dari

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pejabat

Pembantu Umum di Direktorat Jenderal Hak Cipta.

Dimana belum ada ketangkasan motivator dengan

fasilitator administrasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil,

maka cara yang paling umum untuk memeriksa

pelanggaran hak cipta yang diselesaikan oleh Pejabat

Pegawai Negeri Sipil Hak Cipta atas kasus-kasus hak

cipta yang terungkap diselesaikan melalui pengadilan

bisnis terakhir kasus di Permohonan Akhir

Pemeriksaan . Padahal pengaturan dan kedudukan
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POLRI sebagai pengelola perencanaan Pegawai

Negeri Sipil sangat jelas dan realitasnya dapat bekerja

sama dengan kepolisian untuk perambahan dan

pelanggaran hak cipta.

3. Kantor dan faktor kerangka kerja

Kantor dan kerangka kerja masih diabaikan

sehingga menghambat cara paling umum untuk

menyelidiki pelanggaran hak cipta, ini karena

kekurangan anggaran untuk mengarahkan ujian.

4. Faktor area local

Faktor kelompok masyarakat sebagai pembeli

barang curian yang benar-benar memanfaatkan barang

curian adalah karena biayanya yang murah jika

dibandingkan dengan barang curian, hal ini membuat

perambahan hak cipta semakin tidak terbatas.

Kehadiran orang yang benar-benar membeli barang

curian daripada produk pertama (sah) memiliki

pengaruh besar dalam pengujian, karena semakin

banyak permintaan pembeli, semakin banyak aliran

pertukaran video. Lingkaran Pilfered/Pelat Video

Komputer sedang mendaki.

5. Faktor budaya hierarkis

Budaya hierarkis juga sering menjadi salah satu
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penghambat penertiban pelanggaran hak cipta

sehingga masih ada keangkuhan dari setiap organisasi

sehingga koordinasi dalam upaya pengesahan regulasi

kekayaan intelektual tidak dipahami seperti yang

diharapkan.

E. Penegakan Hukum dalam Bidang Industi

Kreatif di Negara Kesatuan Republik

Indonesia

Penertiban wilayah usaha imajinatif dari segi pengaturan

pidana pada hakikatnya bisa dilihat dalam Undang-Undang

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5599). Kegiatan yang mengabaikan hak

pilih pembuatnya adalah bahaya untuk kegiatan yang

dengan sengaja telah bertentangan dengan strategi

pemerintahan didalam bidang agama, penjagaan, serta

keamanan negara. Menurut prosedural, jelas pelanggaran

hak cipta didalam kacamata pidana dilaksanakan dalam

pengadilan umum (peradilan daerah). Oleh sebab itu,

penataan bahaya pidana ini dalam pedomannya perlu

mendapatkan ketegasan yang lebih tegas dalam menertibkan

pelanggaran hak cipta dalam usaha imajinatif, penegasan
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tersebut juga harus dilaksanakan dengan mengikutsertakan

berapa komponen otoritas publik serta pelaksana regulasi

termasuk daerah.

Penertiban pelanggaran kebebasan inovasi berlisensi,

khususnya hak cipta, hanya siap untuk menangani isu-isu

yang muncul di tingkat yang dangkal, namun lebih dari itu,

upaya diharapkan untuk menentukan pendorong yang

mendasari masalah yang muncul di bawah permukaan

melalui langkah-langkah pencegahan sebagai upaya

pencegahan. asuransi lengkap dari hak istimewa inovasi

yang dilindungi. termasuk semua kantor pemerintah yang

cakap. Dengan cara ini, pemolisian hanya merupakan

jawaban sementara untuk isu-isu yang muncul di tingkat

yang dangkal. Untuk sementara, harus dipahami bahwa ada

lebih banyak masalah mendasar di bawah permukaan yang

seharusnya dapat ditangani dengan cerdik dan cerdik.

Pemolisian sama sekali bukan satu-satunya metode yang

layak untuk memberikan jaminan hak cipta di Indonesia,

karena pemolisian hanyalah bagian dari proses asuransi hak

cipta. Pemolisian hanya pengaturan ketat dari kerangka

keamanan hak cipta, kerangka kerja lain yang sama

pentingnya adalah kerangka pencegahan dengan

memperluas perhatian dan informasi publik, termasuk

otoritas pemerintah dan kepolisian. Pemolisian yang solid

dan mantap penting dalam memberikan jaminan hak cipta

namun mencegah pelanggaran hak cipta jauh lebih penting
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untuk bekerja pada sifat penduduk dan pembangunan negara

Indonesia, karena penting untuk mengintrospeksi pameran

otoritas publik dalam memberikan jaminan kebebasan

inovasi berlisensi, khususnya di bidang hak cipta. Sesuai

aturan, undang-undang hanya berfungsi sebagai media untuk

menjaga intrik di mata publik. Maka perkembangan inovasi

komputerisasi yang terjadi di dunia modern harus diberi

apresiasi positif sebagai hasil kemajuan dalam bisnis

imajinatif yang dicapai oleh akal manusia, sehingga

kemajuan tersebut tidak menimbulkan masalah baru,

bagaimanapun juga harus digabungkan dengan aksesibilitas

instrumen sah yang memadai dan dapat memastikan

keyakinan kebebasan. Selanjutnya, komitmen serta pedoman

tentang larangan dan komitmen yang harus diikuti.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2014 Terhadap dugaan pidana dan upaya penegakan

aturan pidana perambahan hak cipta sebagaimana dimaksud

memuat 8 pasal terkait bahaya pidana dari pasal 112 sampai

dengan pasal 119 dalam Hak Cipta (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5599).

Kesempatan untuk menggugat dalam pidana perambahan

hak cipta menunjukkan bahwasanya meski hak istimewa

inovasi berlisensi pada dasarnya penting untuk bidang
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regulasi umum, mereka memiliki perspektif publik, sehingga

ini harus dikontrol secara pidana, terutama tentang

pelanggaran. Pada dasarnya individu meniru atau meniru

manifestasi orang lain, terutama dalam skala besar,

tujuannya sebenarnya untuk dijual dengan tujuan agar

mereka bisa mendapatkan keuntungan dari kegiatan mereka.

Hal tersebut mengakibatkan kergian pembuat ataupun

pemegang hak cipta serta terkait dengan tujuan kebebasan

yang dilakukan oleh penjahat sebagaimana diatur dalam

pengaturan penjahat mengani Pasal 113 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta (Berkala Negara Republik Indonesia). Republik

Indonesia).

Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Surat

Kabar Negara Republik Indonesia Nomor 5599), dengan

rincian:

“Pelanggaran hak ekonomi pencipta sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c,

dan/atau huruf g untuk penggunaaan secara komersial

dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun

dan/atau pidana denda paling banyak.”

Atas pengaturan tersebut, dapat dipastikan bahwasanya

tindakan yang ditolak, selain pertukaran pelanggaran hak

cipta, juga merupakan tindakan yang dilakukan sebelum

kesepakatan dan pembelian. Kegiatan yang diharapkan

adalah dikomunikasikan, untuk situasi ini pedagang
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menawarkan baik secara lisan maupun melalui media surat.

Terlepas dari produk mereka, pada umumnya, calo sering

menunjukkannya terlebih dahulu, misalnya, di sebuah

pameran atau di jendela yang sepenuhnya ingin dilihat oleh

calon pembeli, tindakan ini termasuk demonstrasi pamer

sebagaimana disinggung dalam Undang-Undang Republik

Indonesia. Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak

Cipta (Surat Kabar Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5599) dimana persetujuannya sangat berat

dan harus ditegakkan, untuk menghentikan pelakunya dan

mengurangi terjadinya kasus pelanggaran hak cipta yang

dapat merugikan Negara Kesatuan Republik Indonesia atas

pelanggaran tersebut.

Pada dasarnya, dalam hal terjadi pelanggaran hak cipta

melalui penggandaan, pernyataan, penyiaran dan

penyebaran atau penjualan hak cipta di bidang ilmu

pengetahuan, keahlian, dan tulisan tanpa persetujuan

pembuatnya atas apa yang secara nyata diakui oleh penulis,

cenderung dikenal sebagai pelanggaran hak cipta, baik telah

terdaftar atau tidak terdaftar dapat ditangani dengan tuduhan

pidana atau klaim umum. Hal ini dengan alasan bahwa

undang-undang dan pedoman Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta telah mengamankan suatu ciptaan secara

wajar setelah ciptaan itu dipahami dengan jelas.

Eksekusi hak cipta dalam pelaksanaannya adalah
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semacam siklus komunikasi dari beberapa pertemuan.

Hubungan ini bisa terjadi antara pemegang hak cipta dengan

penguasa ciptaan, atau antara pemegang hak cipta dengan

pelaku usaha yang memanfaatkan ciptaan, dsb. Kadang-

kadang dalam siklus komunikasi yang umumnya tidak

berjalan secara positif, berakhir menyebabkan masalah kisi-

kisi antara individu yang terlibat erat. Munculnya asas-asas

hukum yang ada di bidang hak cipta pada dasarnya diangkat

dalam upaya preventif untuk mencegah pelanggaran di

bidang hak cipta dan selanjutnya pengembangan standar-

standar yang sah ini dapat dimanfaatkan sebagai tindakan

tegas apabila ada kepastian hukum. pertanyaan di bidang

hak cipta.

Maraknya perdebatan di bidang hak cipta pada umumnya

berawal dari suatu pelanggaran yang terjadi selama

penggunaan atau pemanfaatan hak cipta, sangat mungkin

antara pemegang hak cipta dan pihak yang memanfaatkan

hak cipta. Grup Lindsey menemukan bahwa pada umumnya

hak cipta diabaikan dengan asumsi materi yang dilindungi

digunakan tanpa persetujuan dari pembuatnya yang

memiliki kebebasan selektif atas karya tersebut. Agar

pelanggaran hak cipta terjadi, harus ada kesamaan antara

dua karya yang ada. Bagaimanapun, pembuatnya harus

menunjukkan bahwa karyanya telah disalin oleh orang lain

atau dapat menunjukkan bahwa yang dibuat oleh orang lain

diperoleh dari karyanya. Hak cipta tidak dilanggar dengan
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asumsi karya komparatif dikirimkan secara mandiri, dalam

hal ini setiap pembuat akan mendapatkan hak cipta untuk

karya mereka.

Hak cipta juga dilanggar jika semua atau sebagian dari

substansi karya yang dilindungi hak cipta diulang.

Pengadilan akan memutuskan apakah bagian yang ditiru

merupakan bagian yang cukup besar dengan memeriksa

apakah bagian yang digunakan itu penting, memiliki

komponen yang khas, atau benar-benar tidak diragukan lagi.

Bagian ini tidak perlu besar dalam jumlah atau bentuk untuk

menjadi bagian yang signifikan. Signifikan di sini tersirat

sebagai bagian penting bukan bagian besar. Pelanggaran ini

nantinya akan menjadi premis dari pertanyaan hak cipta itu

sendiri.

Struktur atau jenis demonstrasi pelanggaran hak cipta

berfluktuasi sesuai dengan peraturan terkait, sangat mungkin

terlihat bahwa komponen yang diingat untuk pelanggaran

adalah:

1. Barang siapa

2. Dengan sengaja

3. Tanpa hak

4. Mengumumkan, memperbannyak, menyiarkan, dan

mengedar atau menjual

5. Hak cipta atau hak terkait

Maraknya suatu pelanggaran yang kemudian berubah

menjadi perdebatan hak cipta, sehingga untuk
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menentukannya diperlukan suatu metode sebagai media

penyelesaiannya. Media penyelesaian di bidang kebebasan

inovasi yang dilindungi pada umumnya dapat dicapai

melalui pengadilan lokal dan tujuan pertanyaan pilihan,

pengadilan wilayah sebagian besar digunakan untuk tujuan

perdebatan hak inovasi berlisensi yang terbuka dan tidak

mengandung rahasia komponen, seperti hak cipta, nama

merek, sedangkan kursus tujuan pertanyaan pilihan

digunakan untuk menentukan ketidaksepakatan tentang

bagian dari inovasi yang dilindungi yang mengandung

komponen rahasia, seperti lisensi dan keuntungan

kepemilikan. Dengan cara ini, dalam masalah hak cipta,

menyelesaikannya melalui pengadilan lebih tepat.

Penyelesaian hak cipta melalui pengadilan akan lebih mahir

dan dengan asumsi persetujuan disahkan secara permanen,

itu akan menghentikan pelaku pelanggaran hak cipta dan

menutup kemungkinan untuk tidak mengulangi demonstrasi.

Selama waktu yang dihabiskan petugas polisi bekerja ada

tiga (3) komponen penting yang berdampak, secara spesifik:

1. Pemolisian bersama berbagai kantor dan kerangka

kerja pendukung dan komponen kerja kelembagaan.

2. Budaya kerja yang berhubungan dengan perakitan

mekanik, termasuk bantuan perangkat dari

pemerintah, dan

3. Sekumpulan pedoman yang membantu baik

pelaksanaan kelembagaan maupun yang mengatur
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materi-materi legitimasi yang dijadikan asas kerja,

baik regulasi materil maupun regulasi prosedural.

Pemolisian metodis sebenarnya harus fokus pada ketiga

sudut ini, sehingga jalannya pemerataan pemolisian itu

sendiri dapat diakui di dalamnya. Dari sisi pembuat tidak

ada pemahaman tentang hak cipta dan hak terkait.

Masyarakat umum tidak cukup memahami pentingnya

menjaga manifestasi orang lain sehingga penjahat meluap-

luap dalam menyalahgunakan hak cipta dan hak istimewa

terkait. Sementara itu, kepolisian juga tidak memahami

bahwa penting untuk mengelola pelanggaran hak cipta

dengan siklus dan pemeriksaan demonstrasi kriminal

pelanggaran hak cipta yang negatif bagi pembuat dan, yang

mengejutkan, negara pada tingkat skala besar. Pemolisian

selama ini untuk mengendalikan perambahan hak cipta tidak

dilaksanakan dengan persetujuan yang sah, sehingga pelaku

perambahan hak cipta tidak terhalangi dan tidak adanya

pemahaman tentang pentingnya pemolisian pengaturan

keamanan kekayaan intelektual oleh pemolisian. Sehingga

pemolisian tidak membawa pelaku pelanggaran perambahan

hak cipta ke ruang sidang resmi, dengan asumsi pelaku

dibawa ke pengadilan, pilihan pengadilan yang diberikan

kepada pelaku pelanggaran hak cipta tidak sesuai dengan

peraturan dan pedoman, pengadilan hanya menyelesaikan

penyelidikan. sanksi bagi pelaku pelanggaran perambahan

hak cipta. .
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Lambat laun, jelas bahwa pemolisian kekayaan

intelektual belum selesai secara ideal, pilihan pengadilan

saat ini tampak seolah-olah tidak ada yang menghubungi

dan menolak pelanggar atau penjahat hak cipta profil tinggi,

melainkan terhadap pedagang jalanan yang menjual

rekaman. Pelat Minimal yang Dicuri/Lingkaran Video

Komputer yang diatur untuk penjahat sebagai individu yang

menjual karya yang dilindungi atau pelanggaran hak cipta

yang dicuri. Terhadap perampok sebenarnya sebagai

penjahat yang kewenangannya telah dikuasai secara sah

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Jurnal Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia

Nomor 5599) tidak ada yang terdengar. ditangkap dan,

secara mengejutkan, dikutuk di pengadilan hingga yang

paling ekstrem sesuai dengan peraturan dan pedoman yang

sesuai.

Penertiban pelanggaran hak cipta atas putusan pengadilan

tidak sesuai dengan ketentuan dan pedoman dalam Pasal 113

ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Surat Kabar

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599). Hal ini
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dengan alasan bahwa tidak adanya penegakan persetujuan

yang sah terhadap tuduhan pidana yang dipaksakan oleh

pengadilan tidak memberikan dampak hambatan atau tidak

menyusahkan bagi yang berperkara, sehingga akan membuat

penghibur hak cipta baru. Dalam perampokan hak cipta,

pemegang hak cipta akan merugikan pemegang hak cipta

dan untuk ruang lingkup yang sangat luas akan sangat

merugikan badan publik atau perekonomian bangsa, oleh

karena itu persyaratan hak cipta di wilayah modern harus

dilaksanakan oleh Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5599) agar hukum dapat diterapkan secara ideal dan dapat

membatasi terjadinya pelanggaran hak cipta.

Bagi kewenangan publik untuk mengefektifkan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang

Hak Cipta, cenderung dilakukan melalui pembinaan dan

upaya ke daerah yang lebih luas, seperti mengadakan kelas

dan lomba mengarang, dengan tujuan agar masyarakat umum

lebih memperhatikan persetujuan terkait. Bagi daerah,

khususnya Wahana Musik Indonesia dan Pusat Perizinan

Musik Indonesia sebagai organisasi administrasi agregat,

mereka harus secara efektif terlibat dengan mengalahkan

haluan yang tidak terkendali dan perampokan dalam bisnis

imajinatif, karena bisnis inventif muncul dari individu dan
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mengumpulkan jaringan. Bagi polisi untuk fokus pada

pemolisian hak cipta, serta menangani kasus pelanggaran hak

cipta, mereka harus tegas dan siap untuk menunjukkan bahwa

hukum tidak menindas sehingga polisi dapat menyelesaikan

kewajiban mereka dan menetapkan moral dan etika sebagai

sumber hukum yang sah. standar. Peneliti selanjutnya harus

mengarahkan penelitian pada polisi dalam pemeriksaan,

khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia agar tidak

terjadi dualisme dengan Pejabat Pegawai Negeri.
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