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Pengertian Hak cipta sebagai salah satu bidang 
dari hak kekayaan intelektual 
berhubungan dengan perlindungan 
produk yang merupakan hasil dari 
kecerdasan manusia.  



Pengertian 

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi 
pencipta atau penerima hak untuk 
mengumumkan atau memperbanyak 
ciptaannya atau memberi izin untuk 
itu dengan tidak mengurangi 
pembatasan-pembatasan menurut 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 



Undang-undang 
No. 11 tahun 
2008 tentang 
ITE, pasal 25 

Informasi Elektronik dan atau 
Dokumen Elektronik yang disusun 
menjadi karya intelektual, situs 
internet, dan karya intelektual yang 
ada di dalamnya dilindungi sebagai 
Hak Kekayaan Intelektual 
berdasarkan ketentuan Peraturan 
Perundang-undangan.  



Undang-undang 
No. 19 Tahun 

2002 tentang Hak 
Cipta, pasal 5 (1)  

Pengumuman adalah pembacaan, 
penyiaran, pameran, penjualan, 
pengedaran, atau penyebaran suatu 
Ciptaan dengan menggunakan alat 
apa pun, termasuk media internet, 
atau melakukan dengan cara apa 
pun sehingga suatu Ciptaan dapat 
dibaca, didengar, atau dilihat orang 
lain. 



3 

1 
. 

Unggah/unduh konten tanpa 
hak 

2 
. 

Buat website dengan gambar 
tanpa hak 

. 
Plagiarisme 

4 
. 

Membuat situs database lagu 
tanpa hak  

5 
. 

Unduh perangkat lunak 
berbayar dan menggandakan 

Persoalan 



Recording Industry 
Association of 

America (RIAA) 
menggugat Napster 

karena dianggap telah 
melakukan 

pelanggaran hak cipta 
lagu format mp3 

(1999) 



Kasus Mojok vs 
Vivanews 



Kasus Mojok vs 
Vivanews 
Tulisan Mojok di-crop oleh Vivanews 



Kasus 
pencurian foto 
Foto seorang dosen Universitas Brawijaya disunting 

yang mengarah pada body shaming. 



Kasus poster  
launching branding 

Jogja istimewa 



Perspektif Etika 
Deontologi 



Istilah deontologi berasal dari 
bahasa Yunani deon, yang memiliki 
makna kewajiban. Etika deontologi 
juga sering disebut sebagai etika 
kewajiban (Sugiarto dan Rahmat, 
2000 : 34) 
Etika deontologi sangatlah  
memberikan penekanan mengenai 
perlunya law and order dalam 
kancah kehidupan masyarakat   

. 




