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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Tinjauan Mengenai Pendapat 

Tinjauan mengenai pendapat akan dijelaskan beberapa pengertian 

tentang pendapat, yaitu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendapat 

adalah buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (Tim redaksi, 2008: 

293). Sedangkan menurut Slameto (2003: 102), pendapat adalah suatu 

proses yang menyangkut masuknya pesan atau informasi ke dalam otak 

melalui indera manusia. Pendapat seseorang terhadap sesuatu tidak muncul 

begitu saja, tetapi ada hal-hal yang mempengaruhinya. Oleh karena itu 

pendapat yang dimiliki seseorang dengan orang lain tentu berbeda meski 

dengan objek yang sama. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapat 

adalah sebagai berikut: 

1. Faktor internal yaitu dari dalam diri pelaku pendapat, meliputi faktor 

biologis/ jasmani dan faktor psikologis yang meliputi perhatian, sikap, 

motif, minat, pengalaman, dan pendidikan. 

2. Faktor eksternal yaitu dari luar pelaku pendapat yang meliputi objek 

sasaran dan situasi/ lingkungan dimana persepsi/ pendapat berlangsung. 

3. Adanya informasi yang masuk dan pengolahan informasi tersebut ke 

dalam diri seseorang dengan baik. 

Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi pendapat di atas, 

maka faktor yang mempengaruhi pendapat yang berhubungan dengan 
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penelitian ini adalah sebagai berikut: 1) faktor internal dapat berupa 

pengetahuan mahasiswa tentangf Hak Cipta, uang mahasiswa yang 

dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan akan buku, dan juga jumlah mata 

kuliah hukum yang didapatkan mahasiswa sampai saat ini. 2) faktor 

eksternal dapat berupa lingkungan dimana pendapat tersebut diambil yaitu 

lingkungan program studi PKn yang terdapat banyak mata kuliah hukum 

pada kurikulumnya, pengaruh dari teman, melakukan fotocopy buku karena 

permintaan teman, dan juga harga buku yang cukup mahal bagi kalangan 

mahasiswa. 

Berdasarkan teori-teori di atas, dapat ditegaskan bahwa pendapat 

adalah penilaian seseorang terhadap situasi tertentu untuk memberikan 

gambaran yang bermakna sesuai dengan informasi yang di dapat oleh otak 

melalui inderanya. Dengan meminta pendapat dari orang lain atau pihak 

lain, maka sesuatu yang dimiliki seseorang akan terlihat dengan jelas sesuai 

dengan apa yang diterima oleh indera penyampai pendapat, sehingga 

nantinya penerima pendapat akan lebih mengetahui kelebihan dan 

kekurangan yang ada pada dirinya untuk kemudian dapat memperbaikinya 

agar lebih baik lagi. 

 

B. Tinjauan Mengenai Hak Cipta 

Tinjauan mengenai Hak Cipta akan dijelaskan bahasan tentang 

perlindungan hukum, pengertian hak cipta, fungsi dan sifat hak cipta, 

pengertian pencipta dan siapa yang dianggap sebagai pencipta, pencipta 
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yang tidak diketahui dan negara sebagai pemegang hak cipta, pemegang hak 

cipta, ciptaan yang dilindungi, jangka waktu perlindungan hak cipta, dan 

perlindungan hak cipta atas buku. 

1. Perlindungan Hukum 

Kehadiran hukum dalam kehidupan manusia bertujuan untuk 

menjaga dan mengawal kepentingan-kepentingan yang ada agar 

benturan kepentingan tersebut dapat ditekan seminimal mungkin. 

Sehingga dengan ditekannya benturan kepentingan tersebut, maka hak-

hak yang melekat dalam tiap individu bisa terlindungi dan tercapai. 

Ketentuan hukum dan segala peraturan yang dibuat oleh 

masyarakat pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut 

untuk mengatur hubungan perilaku di antara anggota-anggota 

masyarakat itu dan antara perorangan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili pula kepentingan masyarakatnya. Dalam ketentuan 

tersebut tercermin adanya pengakuan masyarakat atas hak seseorang 

sebagian atau seluruh masyarakat dan pemerintah atas sesuatu barang 

(benda), sikap, atau perbuatan disertai dengan kewajiban yang harus 

dipenuhinya sesuai dengan tata nilai dan perilaku yang berlaku di 

masyarakat tersebut (Sophar Maru Hutagalung, 2012: 131). 

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

(UUD 1945), ditemukan adanya perlindungan hukum bagi setiap Warga 

Negara Indonesia tanpa terkecuali, untuk itu setiap produk yang 

dihasilkan oleh legislatif harus senantiasa mampu memberikan jaminan 
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perlindungan hukum bagi semua orang, bahkan harus mampu 

menangkap aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang berkembang di 

masyarakat. Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta di Indonesia saat 

ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta. Jadi perlindungan terhadap hak cipta bertujuan untuk melindungi 

segala hak yang melekat pada diri pencipta agar hak tersebut tidak 

dirampas oleh orang lain. 

Perlindungan hukum terhadap Hak Cipta dimaksudkan untuk 

mendorong individu-individu dalam masyarakat yang memiliki 

kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat 

menciptakan sebanyak-banyaknya karya cipta yang berguna bagi 

kemajuan bangsa. Perlindungan juga diarahkan untuk melindungi hak 

terkait, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau 

menyiarkan karya rekaman suaranya, lembaga penyiaran untuk 

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 

2. Pengertian Hak Cipta 

Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 19 Tahun 2002, “Hak Cipta adalah Hak eksklusif bagi 

pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 

Tahun 2002 menegaskan, “Hak Cipta merupakan Hak eksklusif bagi 
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pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”. Dalam pengertian Hak Cipta di 

atas terdapat kalimat Hak eksklusif. Yang dimaksud dengan hak 

eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi 

pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan 

hak tersebut tanpa izin pemegang hak tersebut. 

Pengertian di atas menjelaskan bahwa selain pencipta atau 

pemegang hak cipta dilarang untuk mengumumkan atau memperbanyak 

suatu hasil ciptaan. Pasal tersebut dimaksudkan untuk mempertegas 

mengenai hak dari pencipta suatu hasil karya untuk memperbanyak dan 

mendapatkan nilai ekonomis dari hasil ciptaannya dan juga 

mendapatkan nilai moral dari hak cipta tersebut. 

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 

Tahun 2002, terkandung tiga hak khusus, yaitu: 

a. Hak untuk mengumumkan ciptaan. Mengumumkan artinya 

membacakan, menyuarakan, menyiarkan atau menyebarkan 

ciptaan dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara 

sedemikian rupa, sehingga ciptaan itu dapat dibaca, didengar 

atau dilihat oleh orang lain; 

b. Hak untuk memperbanyak ciptaan. Yang dimaksud 

memperbanyak adalah menambah suatu ciptaan dengan 

pembuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai ciptaan 

tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama 

maupun tidak sama termasuk mengalihwujudkan sesuatu 

ciptaan; 

c. Hak untuk memberi izin. Yaitu memberi lisensi kepada pihak 

lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan 

perbuatan mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaan. 
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Perbuatan ini harus dilaksanakan dengan perjanjian tertulis 

dalam bentuk akta otentik atau tidak otentik. Perbuatan yang 

diizinkan untuk dilaksanakan adalah perbuatan yang secara 

tegas disebutkan dalam akta (Ermansyah Djaja, 2009: 8). 

Dalam pengertian di atas, mengumumkan atau memperbanyak 

termasuk didalamnya menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 

mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, 

memamerkan, mempertunjukkan pada publik, menyiarkan, merekam, 

dan mengkomunikasikan ciptaan pada publik melalui sarana apapun. 

Definisi Hak Cipta menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Hak 

Cipta Nomor 19 Tahun 2002, Hak Cipta adalah Hak Eksklusif bagi 

Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selanjutnya, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 

Tahun 2002 menegaskan, Hak Cipta merupakan Hak Eksklusif bagi 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu 

ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Sebagai hak eksklusif, Hak Cipta mengandung dua esensi, yaitu 

hak ekonomi (Economic Rights) dan hak moral (Moral Rights). Hak 

ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan 

serta produk hak terkait. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk 

mengumumkan (performing rights) dan hak untuk memperbanyak 
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(mechanical rights). Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk 

dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak pencipta untuk melarang 

orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul (Henry Soelistyo, 

2011: 47). 

Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta 

atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan 

apapun, walaupun hak cipta atau hak terkait telah dialihkan (Yossy 

Suparyo, 2003: 62). Hak moral diatur dalam Pasal 24 hingga Pasal 26 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. Pasal 24 ayat 

(1) hingga ayat (4) menyatakan bahwa pencipta atau ahli warisnya 

berhak menuntut pemegang hak cipta supaya nama pencipta tetap 

dicantumkan dalam ciptaannya. Suatu ciptaan telah diubah walaupun 

hak ciptaannya telah diserahkan pada pihak lain, kecuali dengan 

persetujuan pencipta atau ahli warisnya dalam hal pencipta telah 

meninggal dunia. Ketentuan ini berlaku juga terhadap perubahan judul 

dan anak judul ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama 

samaran pencipta. Di samping itu, pencipta berhak mengadakan 

perubahan pada ciptaannya sesuai kepatutan dalam masyarakat. 

Dengan mempunyai hak moral, pencipta memiliki hak untuk 

dicantumkan nama atau samarannya di dalam ciptaannya ataupun 

salinannya dalam hubungan penggunaan secara umum. Pencipta juga 

punya hak untuk mencegah bentuk perubahan lain yang berhubungan 

dengan karya cipta yang pada akhirnya akan merusak apresiasi dan 
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reputasi pencipta selain itu tidak satupun dari hak-hak tersebut diatas 

dapat dipindahkan selama penciptanya masih hidup kecuali atas wasiat 

pencipta berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

Khusus mengenai muatan hak ekonomi secara difinitif ditegaskan 

dalam Pasal 1 angka 5 dan 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 

Tahun 2002, masing-masing mengenai Pengumuman dan Perbanyakan 

(Henry Soelistyo, 2011: 49). Dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang 

Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 berbunyi Pengumuman adalah 

pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau 

penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk 

media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu 

ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. Sedangkan 

dalam pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 

2002 berbunyi perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu 

ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat 

substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak 

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau temporer. 

Mengenai muatan hak ekonomi yang berhubungan dengan 

perbanyakan lah yang sering dianggap remeh oleh masyarakat. Karena 

dengan kemajuan teknologi sekarang ini, memperbanyak suatu hasil 

ciptaan menjadi sangat mudah. Sebagai contoh memperbanyak hasil 

ciptaan berupa buku, memperbanyak buku sangat mudah dengan 

menggunakan mesin fotocopy dan sekarang yang menyediakan jasa 
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fotocopy sangatlah banyak. Dengan memperbanyak buku dengan mesin 

fotocopy akan merugikan pencipta mengenai hak ekonomi. Jika 

membeli buku asli maka pencipta akan mendapat royalti dari harga 

buku yang asli tersebut, akan tetapi jika hanya mem-fotocopy biaya 

yang dikeluarkan hanya jasa dari fotocopy tersebut. 

3. Fungsi dan Sifat Hak Cipta 

Fungsi hak cipta ditegaskan dalam UU Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta, yaitu pada Pasal 2 yang berbunyi: 

a. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang 

Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, 

yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 

mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 

b. Pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan 

program komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan 

ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial. 

Sebenarnya yang dikehendaki dalam Pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta tersebut adalah agar setiap 

orang atau badan hukum tidak menggunakan haknya secara sewenang-

wenang. Setiap pengguna hak harus diperhatikan terlebih dahulu 

apakah hal tersebut tidak bertentangan atau merugikan kepentingan 

umum. Walaupun sebenarnya Pasal 2 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta ini menyatakan Hak Cipta adalah hak 

khusus, yang memberi arti bahwa selain pencipta, orang lain tidak 

berhak atasnya selain izin pencipta. Ini menimbulkan kesan 

sesungguhnya hak individu itu dihormati, namun dengan adanya 
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pembatasan maka sesungguhnya pula dalam penggunaannya tetap 

didasarkan atas kepentingan umum. Oleh karena itu Indonesia tidak 

menganut paham Individualistis dalam arti sebenarnya. Hak individu 

dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum, 

pembatasan ini bukan sebenarnya hendak membatasi hak individu 

semata, melainkan hendak memberikan kebahagiaan bagi masyarakat 

secara keseluruhan. 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta mengandung dua aspek dasar yaitu pertama 

tentang hak eksklusif dan kedua, bahwa hak tersebut “timbul secara 

otomatis”. Berbeda dari bidang-bidang Hak Kekayaan Intelektual 

(HAKI) yang lain, hak cipta lahir bukan karena pendaftaran, artinya hak 

cipta termasuk telah dimiliki oleh penciptanya pada saat lahirnya karya 

cipta yang bersangkutan. Hal ini merupakan prinsip pokok yang 

mendasari hak cipta. Namun, prinsip dasar ini tidak menghalangi 

pencipta untuk mendaftarkan karyanya seperti yang diatur pada bagian 

lain dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) di atas, ditegaskan lagi dalam 

penjelasannya bahwa yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak 

yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada 

pihak yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. 

Dalam pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk 

kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, 
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mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, meminjamkan, mengimpor, 

memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, menyiarkan, merekam, 

dan mengkomunikasikan ciptaan kepada publik melalui sarana apapun. 

Sedangkan mengenai sifat dari hak cipta ditegaskan dalam Pasal 3 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, yaitu: 

(1) Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. 

(2) Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 

sebagian karena 

a. Pewarisan; 

b. Hibah; 

c. Wasiat; 

d. Perjanjian tertulis; atau 

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. 

Menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta tersebut, seperti halnya jenis-jenis hak lainnya dalam lingkup 

HAKI, Hak Cipta dianggap sebagai hak kebendaan yang tidak 

terwujud. Hal yang esensial dalam pasal ini adalah bahwa “Hak Cipta 

dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian”, antara 

lain karena pewarisan, hibah, atau perjanjian tertulis. Salah satu makna 

penting dari ketentuan ini adalah kedudukan hak cipta yang dianggap 

sebagai benda bergerak. Sebagai aset, sifat hak cipta yang dapat 

dialihkan ini menjadi sangat relevan dalam transaksi bisnis sehari-hari. 

Itulah sebabnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta menggunakan istilah “pemegang hak cipta” yang berdampingan 

dengan istilah pencipta. Begitu juga mengenai dapat diwariskannya hak 

cipta tersebut. 
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Selain itu, Hak Cipta dalam Pasal 3 ayat (1) dianggap sebagai 

benda bergerak, juga dapat disita kecuali jika hak itu diperoleh secara 

melawan hukum. Hak tersebut sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang 

Hak Cipta yang berbunyi: 

(1) Hak Cipta yang dimiliki oleh Pencipta, yang setelah Penciptanya 

meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau milik 

penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, 

kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. 

(2) Hak Cipta yang tidak atau belum diumumkan yang setelah 

Penciptanya meninggal dunia, menjadi milik ahli warisnya atau 

milik penerima wasiat, dan Hak Cipta tersebut tidak dapat disita, 

kecuali jika hak itu diperoleh secara melawan hukum. 

 

Sesuai dengan konsepsi Hak Cipta, hak moral bersifat abadi 

melekat pada nama pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas 

waktu, yaitu batas masa untuk menikmati manfaat ekonomi pada 

ciptaan. Menurut Henry Soelistyo (2011: 51), dengan kata lain adanya 

pembatasan waktu terhadap hak ekonomi merupakan batasan masa 

penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila 

batas waktu berakhir, kekuatan monopoli juga berakhir. Status ciptaan 

dengan demikian menjadi public domain. Ini berarti masyarakat bebas 

mengeksploitasi tanpa memerlukan lisensi. 

4. Pengertian Pencipta dan Siapa yang Dianggap Sebagai Pencipta 

Secara definisi, menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Hak 

Cipta, yang dimaksud pencipta adalah seseorang atau beberapa orang 

secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan yang 

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau 
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keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. 

Akan tetapi secara singkat pemahaman awam akan menyatakan bahwa 

pencipta adalah orang yang menghasilkan ciptaan. Dalam Undang-

Undang Hak Cipta telah mengatur siapa yang dianggap sebagai 

pencipta, aturan tersebut terdapat pada bagian kedua tentang pencipta 

dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9. Pengaturan tentang pencipta pada 

Undang-Undang Hak Cipta misal Pasal 6 Undang-Undag Hak Cipta 

yang berbunyi: 

 

“Jika suatu Ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri yang 

diciptakan oleh dua orang atau lebih, yang dianggap sebagai 

Pencipta ialah orang yang memimpin serta mengawasi 

penyelesaian seluruh Ciptaan itu, atau dalam hal tidak ada orang 

tersebut, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang 

menghimpunnya dengan tidak mengurangi Hak Cipta masing- 

masing atas bagian Ciptaannya itu”. 

Dalam Pasal 7 Undang-Undang Hak Cipta telah mengatur hal 

lainnya yang berhubungan dengan pencipta, yaitu yang berbunyi: 

“Jika suatu Ciptaan yang dirancang seseorang diwujudkan dan 

dikerjakan oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan 

orang yang merancang, Penciptanya adalah orang yang 

merancang Ciptaan itu”. 

Dengan melihat pada bagian kedua Undang-Undang Hak Cipta 

tentang pencipta yang terdiri dari Pasal 5 sampai dengan Pasal 9, dapat 

dijelaskan yang dianggap sebagai pencipta dalam karya cipta berbentuk 

buku adalah pengarang buku, dengan tidak mengacuhkan pasal-pasal 

dalam Undang-Undang Hak Cipta tentang pencipta. 
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5. Pencipta yang Tidak Diketahui dan Negara Sebagai Pemegang Hak 

Cipta 

Adakalanya suatu ciptaan tidak diketahui siapa penciptanya. 

Karya-karya anonim seperti itu berbeda statusnya dengan yang 

beridentitas, meski dengan nama samaran. Terhadap berbagai 

kemungkinan permasalahan tentang karya anonim, undang-undang 

memberi pedoman dalam dua pasal, yaitu Pasal 10 dan juga Pasal 11. 

Rumusan Pasal 10 selengkapnya adalah sebgai berikut: 

 

(1) Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, 

sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. 

(2) Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan 

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, 

dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, 

tarian, kaligrafi, dan karya seni lainnya. 

(3) Untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan tersebut pada 

ayat (2), orang yang bukan warga negara Indonesia harus terlebih 

dahulu mendapat izin dari instansi yang terkait masalah tersebut. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh 

Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Sedangkan Pasal 11 yang mengatur tentang ciptaan anonim 

dirumuskan dalam tiga ayat sebagai berikut: 

(1) Jika suatu Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan itu 

belum diterbitkan, Negara memegang Hak Cipta atas Ciptaan 

tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 

(2) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui 

Penciptanya atau pada Ciptaan tersebut hanya tertera nama 

samaran Penciptanya, penerbit memegang Hak Cipta atas Ciptaan 

tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 

(3) Jika suatu Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui 

Penciptanya dan/atau penerbitnya, Negara memegang Hak Cipta 

atas Ciptaan tersebut untuk kepentingan Penciptanya. 
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Dengan diaturnya ciptaan anonim dalam Pasal 10 dan Pasal 11, 

menjelaskan bahwa karya cipta anonim hak ciptanya dipegang oleh 

negara. Negara mempunyai kewenangan memegang hak cipta atas 

ciptaan yang tidak diketahui penciptanya yang bisa berupa peninggalan 

prasejarah, sejarah, folklor dan hasil kebudayaan rakyat maupun ciptaan 

yang telah diterbitkan tetapi tidak diketahui penciptanya dan/atau 

penerbitnya. 

6. Pemegang Hak Cipta 

Pemegang Hak Cipta adalah sebagai Pemilik Hak Cipta, atau 

pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 

Pemegang Hak Cipta berdasarkan perjanjian lisensi, memperoleh hak 

untuk melakukan sebagian atau keseluruhan dari tindakan yang 

dilarang, misalnya memperbanyak ciptaan sejumlah yang ditentukan 

dalam suatu jangka waktu tertentu. Setelah waktunya selesai, hak-hak 

ekonomi yang dieksploitasi olehnya harus dikembalikan kepada 

pencipta (Eddy Damian, 2002: 123).  

Dalam Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta menjelaskan tentang pengertian Pencipta, yaitu 

seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas 

inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, 

imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan ke 

dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Selanjutnya Pasal 5 
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sampai dengan Pasal 9 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta sudah mengatur semuanya dari pencipta seorang, atau 

ciptaan yang dikerjakan dua orang atau lebih, ciptaan yang dibuat 

dalam hubungan dinas atau kerja, sudah dijelaskan siapa yang dimaksud 

dengan pencipta. Dalam Pasal 9, badan hukum bisa juga sebagai 

pencipta apabila badan hukum tersebut tidak menyebutkan seseorang 

sebagai penciptanya. 

7. Ciptaan yang Dilindungi 

Dalam lampiran Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dijelaskan bahwa “Ciptaan 

adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan 

menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau 

sastra”. Dengan demikian, terdapat dua persyaratan pokok untuk 

mendapatkan perlindungan hak cipta, yaitu unsur keaslian dan 

kreativitas dari suatu karya cipta. Bahwa suatu karya cipta adalah hasil 

dari kreativitas penciptanya itu sendiri dan bukan tiruan serta tidak 

harus baru atau unik. Namun, harus menunjukan keaslian sebagai suatu 

ciptaan seseorang atas dasar kemampuan dan kreativitas yang bersifat 

pribadi. Selanjutnya Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 

telah menguraikan berbagai jenis ciptaan yang dilindungi sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 12 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 

Tahun 2002, sebagai berikut: 

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out) karya 

tulis yang diterbitkan dan semua hasil karya tulis lain; 
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b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan yang sejenis dengan itu; 

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

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

pantomim; 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, seni pahat, 

gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase 

dan seni terapan; 

g. Arsitektur; 

h. Peta; 

i. Seni batik; 

j. Fotografi; 

k. Sinematografi; 

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya 

lainnya dari hasil pengalihwujudan; 

Dengan demikian, tidak semua jenis ciptaan di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang mendapat perlindungan hukum, 

terbatas pada ciptaan yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar saja. Ini 

berarti ciptaan yang dilindungi hanyalah ciptaan yang memiliki bentuk 

yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan 

yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian 

seseorang. Sedangkan ide atau gagasan seseorang tidak diberikan 

perlindungan hak cipta. 

Dalam Undang-Undang Hak Cipta Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta, buku sebagai salah satu jenis ciptaan yang dilindungi. 

Obyek perlindungan Hak cipta meliputi karya ilmu pengetahuan, 

termasuk buku dan karya seni. Sebagai karya cipta, buku merupakan 

media tempat pengekspresian ide atau gagasan-gagasan pencipta 

sebagai jembatan antara pencipta dengan pembaca. 
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Apa pun isinya, secara kategoris buku dikelompokkan dalam 

karya tulis ilmiah dan non ilmiah atau yang lazim disebut buku popular. 

Karya tulis ilmiah dengan mendasarkan pada aturan dan teknik-teknik 

tertentu. Materinya dapat berupa karya ilmu pengetahuan dan/atau 

teknologi (Henry Soelistyo, 2011: 28). Dalam dunia akademik, karya 

tulis merupakan media penyampaian konsep yang berisi ide atau 

gagasan yang dikomunikasikan dalam bentuk tulisan untuk dibaca 

dengan tujuan dipahami, dimengerti, atau ditanggapi bagi pembaca. 

8. Jangka Waktu Perlindungan Hak Cipta 

Pada dasarnya Undang-Undang Hak Cipta mengenal tiga 

ketentuan jangka waktu perlindungan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 

29 sampai dengan Pasal 34 Undang-Undang Hak Cipta. Tiga ketentuan 

jangka waktu perlindungan tersebut sebagai berikut: 

Pertama, jangka waktu selama hidup pencipta ditambah 50 tahun 

setelah penciptanya meninggal dunia. Yang memperoleh perlindungan 

selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah penciptanya 

meninggal dunia diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Hak Cipta 

yang berbunyi sebagai berikut: 

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: 

a. Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 

b. Drama atau drama musikal, tari, koreografi; 

c. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan 

seni patung; 

d. Seni batik; 

e. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

f. Arsitektur; 

g. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; 

h. Alat peraga; 
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i. Peta; 

j. Terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai 

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 

(lima puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 

(2) Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki 

oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup 

Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung 

hingga 50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 

 

Kedua, jangka waktu selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan 

diumumkan. Jenis-jenis ciptaan yang jangka waktu perlindungannya 

selama 50 tahun sejak pertama kali ciptaan diumumkan diatur dalam 

Pasal 30 dan Pasal 31 Undang-Undang Hak Cipta. Pasal 30 Undang-

Undang Hak Cipta dirumuskan dalam tiga ayat, sebagai berikut: 

(1) Hak Cipta atas Ciptaan: 

a. Program Komputer; 

b. Sinematografi; 

c. Fotografi; 

d. Database; dan 

e. Karya hasil pengalihwujudan, 

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali ciptaan 

tersebut diumumkan. 

(2) Hak Cipta atas perwajahan karya tulis yang diterbitkan berlaku 

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. 

(3) Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 

ayat (2) pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau 

dipegang oleh suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak pertama kali diumumkan. 

 

Sedangkan dalam Pasal 31 terdiri dari dua ayat, sebagai berikut: 

(1) Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh 

Negara berdasarkan: 

a. Pasal 10 ayat (2) berlaku tanpa batas waktu; 

b. Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diketahui umum. 

(2) Hak Cipta atas Ciptaan yang dilaksanakan oleh penerbit 

berdasarkan Pasal 11 ayat (2) berlaku selama 50 (lima puluh) 

tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali diterbitkan. 
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Ketiga, tanpa batas waktu. Perlindungan tanpa batas waktu ini 

diatur dalam Pasal 33 Undang-Undang Hak Cipta yang berbunyi: 

“Jangka waktu perlindungan bagi hak Pencipta sebagaimana 

dimaksud dalam: 

a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu; 

b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selama berlangsungnya 

jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan, 

kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama atau nama 

samaran Penciptanya. 

Dari ketiga ketentuan jangka waktu perlindungan hak cipta yang 

sudah dijelaskan di atas, karya cipta berbentuk buku jangka waktu 

perlindungannya selama hidup pencipta ditambah 50 tahun setelah 

penciptanya meninggal dunia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat 

(1) huruf (a) Undang-Undang Hak Cipta. Apabila ciptaan tersebut 

dimiliki oleh dua orang atau lebih, maka hak cipta berlaku selama hidup 

pencipta yang meninggal paling akhir dan berlangsung hingga 50 tahun 

sesudahnya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-

Undang Hak Cipta. 

9. Perlindungan Hak Cipta atas Buku 

Buku merupakan salah satu penemuan terbesar karena buku 

merupakan sumber segala informasi ilmu pengetahuan yang kita 

inginkan serta mudah disimpan dan dibawa. Menurut Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, buku dapat diartikan sebagai tulisan atau cetakan 

dalam sehelai kertas atau dalam bentuk material lain yang dijadikan 

satu pinggiran/dijilid sehingga bisa dibuka pada bagian mana saja. 
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Kebanyakan buku mempunyai sampul pelindung untuk melindungi 

bagian dalamnya. 

Buku merupakan salah satu perwujudan karya ciptaan tulis. Buku 

yang diterbitkan perlu mendapat perlindungan sebagai salah satu bentuk 

apresiasi terhadap penciptanya sekalipun dalam praktiknya apresiasi 

dalam bentuk finansial lebih menonjol daripada apresiasi moral. Hak 

Cipta yang melekat pada suatu karya tulis diterbitkan dalam bentuk 

suatu buku, jika dikembangkan lebih lanjut dapat terdiri dari 

sekumpulan hak-hak khusus yang masing-masing memperoleh 

perlindungan hukum Hak Cipta yang berbeda. 

Apabila memperhatikan pada Undang-Undang Hak Cipta Nomor 

19 Tahun 2002, dapat ditemukan beberapa bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan kepada pencipta, khususnya terhadap pengarang buku, 

yaitu: 

a. Pemegang Hak Cipta berhak untuk mengajukan gugatan ganti 

rugi atas terjadinya pelanggaran Hak Ciptanya dan dapat meminta 

dilakukan penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil 

perbanyakan ciptaan itu (Pasal 56 ayat (1); 

b. Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan 

Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 

penghasilan yang diperoleh seluruh atau sebagian penghasilan 

yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, 

pertunjukan atau pameran karya, yang merupakan hasil 

pelanggaran Hak Cipta; (Pasal 56 ayat (2). 

c. Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan mencegah kerugian yang 

lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, hakim dapat 

memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan 

pengumuman dan/atau perbanyakan ciptaan atau barang yang 

merupakan hasil pelanggaran hak Cipta (Pasal 56 ayat (3). 
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C. Tinjauan Mengenai Pelanggaran Hak Cipta 

1. Pengertian Pelanggaran Hak Cipta 

Pengertian pelanggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(2008:183), pelanggaran adalah perbuatan (perkara) melanggar. Akan 

tetapi definisi pelanggaran hak cipta tidak dijelaskan secara eksplisit 

dalam UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Namun pengertian 

pelanggaran hak cipta bisa didapatkan dengan menggabungkan dua 

pengertian yaitu pengetian pelanggaran dan juga pengertian hak cipta. 

Sehingga pengertian pelanggaran hak cipta sebagai berikut perbuatan 

(perkara) yang melanggar hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang 

hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan izin untuk itu tanpa mengurangi pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku atas karya cipta. 

2. Ketentuan Pidana di Bidang Hak Cipta 

Hukum Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di bidang hak cipta 

memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran terhadap tindak pidana di 

bidang hak cipta yaitu pidana penjara dan/ atau denda, hal ini sesuai 

dengan ketentuan pidana dan/ atau denda dalam Pasal 72 dan Pasal 73 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Dari tujuh bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), hak 

cipta memiliki kedudukan khusus. Kejahatan terhadap bidang-bidang 

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) yang lain diklasifikasikan 

sebagai delik aduan, sedangkan pada hak cipta bukan merupakan delik 
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aduan atau dikualifikasikan sebagai delik biasa. Ini ditandai dengan 

tidak adanya ketentuan tentang sifat delik aduan tersebut pada UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Eddy Damian, 2002: 137). Menurut 

Henry Soelistyo (2011: 187) alasan dipertahankannya status delik biasa 

pada hak cipta disebabkan beberapa karakter khusus hak cipta, antara 

lain: 

a. Hak cipta lahir bukan karena pendaftaran; 

b. Melindungi karya cipta, karena dengan perkembangan teknologi 

yang mutakhir, karya cipta sangat rentan terhadap pembajakan; 

c. Keinginan para pelaku di bidang karya cipta agar pelanggaran 

terhadap hak cipta dihukum seberat-beratnya. 

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 

Tahun 2002 diatur dalam bab ke XIII yang terdiri dari Pasal 72 dan juga 

Pasal 73. Agar lebih jelas isi Pasal 73 dan Pasal 72 Undang-Undang 

Hak Cipta No. 19 Tahun 2002, akan di paparkan sebagi berikut: 

a. Pasal 72 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 

(1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau 

Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara 

masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda 

paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana 

penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 
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(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 

mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau 

barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 

banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak 

penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program 

Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima 

ratus juta rupiah). 

(4)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

(5)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, atau 

Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah). 

(6)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 24 

atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 

(seratus lima puluh juta rupiah). 
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(7)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 25 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah). 

(8)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 27 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 

dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima 

puluh juta rupiah). 

(9)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 

denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima 

ratus juta rupiah). 

b. Pasal 73 Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002 

(1)  Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak 

Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk 

melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk 

dimusnahkan. 

(2)  Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni 

dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak 

dimusnahkan. 

 

Ketentuan-ketentuan pidana dalam UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta di atas dimaksudkan untuk memberikan ancaman 

pidana denda yang paling berat, paling banyak, sebagai salah satu upaya 
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menangkal pelanggaran hak cipta, serta untuk melindungi pemegang 

hak cipta. 

 

D. Tinjauan Mengenai Program Studi PKn 

Program Studi (sekaligus Jurusan) Pendidikan Kewarganegaraan 

(PKn) secara resmi diselenggarakan melalui SK Menteri Perguruan Tinggi 

dan Ilmu Pengetahuan No. 55 Tahun 1963, tanggal 22 Mei 1963, dengan 

nama program studi Civics-Hukum (CH), sebagai bagian dari Fakultas 

Keguruan Pengetahuan Sosial (FKPS). 

Dalam iklim digencarkannya semangat “melaksanakan Pancasila dan 

UUD 1945 secara murni dan konsekuen” oleh pemerintahan Orde Baru, 

pada tahun 1970-an Program studi CH berganti nama menjadi Pendidikan 

Moral Pancasila (PMP). Terjadi perubahan nama lagi pada tahun 1980-an 

menjadi Pendidikan Moral Pancasila dan Kewarganegaraan (PMPKn). 

Penambahan kembali kata kewarganegaraan menyiratkan pentingnya kajian 

keilmuan dalam rangka penguatan warga negara. Pada tahun 1995, kata 

“moral” dihilangkan dari nama Jurusan/Prodi. Nama Jurusan/Prodi berganti 

menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. 

Seiring dengan perluasan mandat (wider mandate) IKIP Yogyakarta 

dari institut menjadi Universitas pada tahun 1999, dibuka berbagai program 

non kependidikan untuk menunjang program-program studi kependidikan. 

Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan bermaksud membuka Program Studi 

baru, yaitu ilmu hukum. Sejak tahun 2005 nama jurusan berganti menjadi 
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Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum (PKnH), dengan 

sementara satu Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

Perubahan tersebut bersamaan dengan kegigihan masyarakat kampus 

(khususnya Program Studi PKn UNY) untuk mewujudkan pendidikan 

kewarganegaraan dengan keilmuan yang kokoh (established), sebagaimana 

yang terjadi di berbagai negara yang dikenal dengan civic education, 

citizenship, citizenship education, dan sebagainya. Oleh karena itu, lahir apa 

yang kini disebut sebagai paradigma baru pendidikan kewarganegaraan 

(new paradigma of civic education). Program Studi Pendidikan 

Kewarganegaraan UNY termasuk salah satu lembaga perintis paradigma 

baru PKn (http://pknfisuny.wordpress.com/about/). 

1. Visi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Kurikulum 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, visi yang diemban oleh 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah terwujudnya 

program studi yang mampu melaksanakan pendidikan akademik dan 

profesional di bidang kependidikan dengan mengembangkan Tridarma 

Perguruan Tinggi, sehingga mampu menghasilkan tenaga kependidikan 

yang memiliki keunggulan kompetensi untuk membentuk warga negara 

yang baik (good citizen), memiliki kesadaran moral, kesadaran politik, 

dan kesadaran hukum dengan berlandaskan pada dasar negara Pancasila 

dan UUD 1945. 
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2. Misi Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Kurikulum 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, misi yang diemban oleh 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan adalah: 

a. Mengembangkan sistem kelembagaan program studi yang 

memiliki jati diri kependidikan, sehingga mampu menghasilkan 

tenaga kependidikan yang memiliki keunggulan kompetensi 

dalam bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). 

b. Mengembangkan peran kelembagaan program studi yang mampu 

menjadi salah satu pusat pengembangan dan pembaharuan 

pendidikan kewarganegaraan, sejalan dengan kepentingan 

nasional dan kecenderungan global. 

c. Mengembangkan sistem kelembagaan program studi yang mampu 

menjadi salah satu institusi pembangunan watak bangsa (nation 

and character building), demi terwujudnya masyarakat warga 

(civil society) yang demokratis dan bertanggung jawab. 

d. Menyelenggarakan dharma pendidikan dan pengajaran yang 

bersifat akademis dan profesional di bidang Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) yang berbasis pada ilmu-ilmu politik, 

hukum, dan moral/ filsafat. 

e. Menyelenggarakan dharma penelitian yang mengarah pada 

pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tuntutan 

masyarakat, sesuai dengan bidang studi Pendidikan 
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Kewarganegaraan (PKn) yang berbasis pada ilmu-ilmu politik, 

hukum, dan moral/ filsafat. 

f. Menyelenggarakan dharma pengabdian kepada masyarakat yang 

mengarah pada kebutuhan masyarakat, sesuai dengan bidang 

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) yang berbasis pada ilmu-

ilmu politik, hukum, dan moral/ filsafat. 

 

3. Tujuan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Kurikulum 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, tujuan dari Program Studi 

Pendidikan Kewarganegaraan adalah: 

a. Menghasilkan tenaga pendidikan dan non pendidikan yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa dan bermoral 

Pancasila, berkepribadian demokratis, adil, mandiri, kritis, 

inovatif, dan berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam 

pembangunan bangsa dan negara. 

b. Menghasilkan tenaga pendidikan dan non pendidikan yang 

memiliki kemampuan akademik dan profesional yang kompetitif 

dan responsif terhadap berbagai masalah kehidupan bangsa dan 

negaranya dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

c. Mengembangkan minat civitas akademik untuk melaksanakan 

penelitian guna meningkatkan kualitas keilmuan PKn, Hukum 

dan Politik, profesionalitas, dan memecahkan masalah-masalah 
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sosial yang berkaitan dengan bidang PKn, Hukum dan Politik di 

lingkungan masyarakat. 

d. Memberikan layanan kepada masyarakat di bidang pendidikan 

dan pengajaran maupun bidang kehidupan sosial pada umumnya, 

khususnya bidang PKn, Hukum dan Politik. 

 

4. Kompetensi Lulusan Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan 

Menurut Kurikulum 2009 Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi 

Program Studi Pendidikan Kewarganegaraan, lulusan Program Studi 

PKn diharapkan mampu memiliki kemampuan dan kompetensi dalam 

beberapa hal, yaitu sebagai berikut: 

a. Melaksanakan tugas sebagai guru yang profesional dalam bidang 

studi PKn dan Hukum, dalam arti menguasai materi secara 

mendalam dan mampu mengelola pembelajaran secara bermakna 

di sekolah, baik SMP/MTS, SMA/MA, dan juga SMK. 

b. Melaksanakan pekerjaan tambahan di luar bidang keguruan 

seperti bidang litigasi dan administrasi hukum. 

c. Mengembangkan PKn sebagai ilmu dan bidang kajian untuk 

kepentingan Pendidikan maupun untuk pengembangan ilmu 

terutama Politik dan Hukum, Tata Negara melalui kegiatan 

penelitian. 

d. Mengamalkan ilmu dan ketrampilan yang dimiliki serta responsif 

dan antisipasif terhadap berbagai persoalan moral warga negara. 

 


