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Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, 
potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa 
yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. dan 
Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Q.S. al-Maidah: 
38) 
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PERSEMBAHAN 

 

Dalam perjuangan mengarungi samudera Ilahi tanpa batas, dengan keringat dan 

airmata, kupersembahkan karya ini teruntuk orang-orang yang selalu hadir dan 

berharap keindahannya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia di ruang 

dan waktu kehidupanku, khususnya buat: 

♥ Bapak dan Ibuku tercinta: Bapak Rachmat S.Y dan Ibu Mudri’ah (Alm), 

karya ini terangkai dari keringat, airmata dan do’amu berdua. Setiap 

keringat dan airmata yang keluar karenaku menjelma dalam setiap huruf; 

setiap do’a yang terpanjat menyatu menyampuli karya hidupku. 

♥ Kakak-kakakku yang tercinta semoga karya ini menjelma menjadi pelecut 

untuk menjadikan diri sebagai uswatun hasanah yang lebih baik dalam 

tholabul ‘ilmi. 

♥ My Inspiration and My Wish (Tutik Wahyuningsih) yang senantiasa 

menyenandungkan do’a penuh cinta; semoga karya ini menjadi awal 

wujud uswat hasanat dalam kehidupanku, kehidupanmu, dan semoga juga 

untuk kehidupan kita... 

♥ Teman-teman senasib, sepenanggungan dan seperjuangan (Kajine, 

Maman, Isqul, Ajib, Joko ”Jack” al-Jossiyah, Kanapek, Aziz, Elis, Anis, 

Basith, Syarif, Anam ”Mbolo”, Musthofa, Adib ”Ulama’ al-Classico”, dik 

Romli, dik Syukron, dik Ali ”Satgas”, dik Fariz al-Benteng) karya ini 

adalah wujud kebersamaan kalian dan ”kita” dalam tawa dan duka 

♥ Fakultas (Syari’ah)ku tercinta, semoga karya ini menjadi bukti cintaku 

kepadamu dan bukan menjadi lambang perpisahan engkau dan aku. 
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ABSTRAK 
 

Dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 
72 tentang Ketentuan Pidana, seorang pemegang hak cipta masih berpeluang menjadi 
pelaku dari pelanggaran hak cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 72 ayat (5). 
Padahal dalam konteks hukum pidana Islam, seseorang yang telah memiliki hak milik, 
baik hak milik terhadap benda maupun terhadap manfaatnya saja diperbolehkan berlaku 
apa saja terhadap benda sesuai dengan batasan kepemilikannya. Selain itu, juga terdapat 
perbedaan dalam masalah klasifikasi tindak pidana. Oleh sebab itu dengan adanya 
penelitian ini diharapkan dapat menjadi penjelas posisi hukum dalam UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta dalam ranah hukum Islam, khususnya hukum pidana Islam. 

Rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah bagaimana aspek 
pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan bagaimana tinjauan hukum 
Islam terhadap aspek pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sumber bahan primer dalam 
penelitian ini adalah  UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, sedangkan sumber 
bahan sekunder berasal dari buku maupun sumber tertulis lainnya yang berhubungan 
dengan permasalahan Hak Cipta dan Hukum Pidana Islam Analisa yang digunakan 
adalah analisis isi dan analisa deskriptif kualitatif  

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah terdapat delapan perbuatan yang 
dapat disebut sebagai tindak pidana pelanggaran hak cipta menurut UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta yang apabila dikelompokkan ke dalam kelompok yang lebih 
khusus lagi dapat dipersempit menjadi lima yakni tindakan pelanggaran perizinan 
perbanyakan dan pengumuman, tindakan pencantuman nama pencipta, tindakan 
peniadaan atau pengubahan informasi elektronik terkait dengan informasi manajemen hak 
pencipta, tindakan pengrusakan, peniadaan atau membuat tidak berfungsi sarana kontrol 
teknologi, dan tindakan kewajiban memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan 
bagi ciptaan yang menggunakan sarana produksi berteknologi tinggi. Pelaku dalam UU 
No. 19 Tahun 2002 hanya dibedakan dalam dua jenis pelaku pelanggaran, yakni pelaku 
dari pemegang hak cipta dan pelaku dari pihak lain yang tidak memiliki kewenangan 
terhadap hak cipta. Sedangkan sanksi yang diberikan dalam UU No. 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta masih berupa pidana sanksi pokok dan tidak ada sanksi tambahan 
maupun pemberatan. Dalam perspektif hukum Islam, tindak pidana pelanggaran hak cipta 
dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tidak dapat secara keseluruhan 
dimasukkan ke dalam ta’zir. Ada beberapa tindakan yang dapat berpeluang masuk ke 
dalam jenis jarimah hudud pencurian apabila terpenuhi unsur dan syaratnya seperti pada 
tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) dan ayat (5). Dalam 
konteks pelaku dan sanksi pidana, ketentuan yang ada pada Pasal 72  UU No. 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta dalam konteks hukum pidana Islam masih terlalu luas dan 
umum. Idealnya, perlu adanya pengklasifikasian yang lebih detail terkait dengan status 
pelaku dan sanksi yang disesuaiakan dengan tindakan yang dilakukannya terkait dengan 
pelanggaran hak cipta. 
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KATA PENGANTAR 
 

 

 

 ور���� ���ه ����ا ان وا��� هللا ا�ّ  ا�� � ان ا��� ا������ ربّ  � ا����
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Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada 

kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadirat Allah SWT yang telah 

melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan 

skripsi ini.  

Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Aspek Pidana 

dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta”, disusun sebagai kelengkapan guna 

memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu 

Hukum Islam di Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang.  

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil 

dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada: 

1. Dr. Imam Yahya, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi 

kebijakan teknis di tingkat fakultas. 

2. Drs. H. Maksun, M.Ag dan Moh Khasan, M.Ag, selaku Pembimbing I dan II yang 

dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan 

memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam 

pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi. 

3. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang yang telah 

memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan fakultas syari’ah, dengan 

pelayanannya. 

4. Bapak, Ibu dan kakak-kakakku atas do’a restu dan pengorbanan baik secara moral 

ataupun material yang tidak mungkin terbalas. 
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5. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun 

materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini. 

 
Semoga semua amal dan kebaikannya yang telah diperbuat akan mendapat 

imbalan yang lebih baik lagi dari Allah SWT dan penulis berharap semoga skripsi ini 

dapat bermanfaat. Amin… 
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