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Chaikal Nuryakin, PhD.  
Kajian Dampak Ekonomi Pembajakan Film, 

Faktor yang menurunkan kemungkinan seseorang untuk 
menonton melalui media ilegal adalah: 
- Akses terhadap bioskop, persepsi terhadap jumlah yang 
menonton film bajakan; 
- Kecepatan dan Biaya internet; 
- Pengetahuan orang akan pelanggaran hukum dan norma dari 

menonton film bajakan. 

Hilangnya pendapatan langsung dari adanya media ilegal dari 
keempat kota yang disurvei adalah antara Rp. 109M-940M per 
tahun di masing-masing kota. Besaran ini tergantung dari 
jumlah penduduk, dan persentase dari penduduk yang 
mengakses media ilegal.
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Yang dimaksud dengan “seni” adalah ekspresi 
artistik individu, kolektif, atau komunal, yang 
berbasis warisan budaya maupun berbasis 
kreativitas penciptaan baru, yang terwujud 
dalam berbagai bentuk kegiatan dan/atau 
medium Seni antara lain seni pertunjukan, seni 
rupa, seni sastra, film, seni musik, dan seni 
media.

Penjelasan UU 5 2017 pasal 5  
huruf  g



 Film adalah karya seni budaya yang 
merupakan pranata sosial dan media 
komunikasi massa yang dibuat berdasarkan 
kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara 
dan dapat dipertunjukkan.

UU 33 2009 pasal 1 ayat 1 



Justisiari P. Kusumah.  
 MAXIMIZING THE VALUE OF INTELLECTUAL PROPERTY IN THE DIGITAL AGE

CIPTAAN YANG DILINDUNGI (Hak Moral & Hak Ekonomi) 
Buku,  HASIL KARYA TULIS lainnya, alat peraga, Lagu dan/atau musik 
dengan atau tanpa TEKS, DRAMA Musikal, koreografi, karya seni rupa 
seperti lukisan, gambar,  karya seni terapan, peta, Karya Fotografi, 
potret, karya sinematografi, karya hasil transformasi, kompilasi Ciptaan 
atau data, permainan video dan program komputer.



Apa itu sinematografi 

⌖Secara sederhana sinematografi  
sebagai seni dan teknologi dari 
fotografi gambar bergerak (motion 
picture photography)  

⌖ Medium film, video baik analog maupun digital



Penjelasan UU 28 2014 pasal 40 
huruf m 

Yang dimaksud dengan "karya sinematografi" adalah 
Ciptaan yang berupa gambar bergerak (moving images) 
antara lain film dokumenter, film iklan, reportase atau film 
cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun. 
Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita 
video, piringan video, cakram optik dan/atau media lain 
yang memungkinkan untuk dipertunjukkan di bioskop, 
layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi 
merupakan salah satu contoh bentuk audiovisual.
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Yang dimaksud dengan "konten" adalah isi dari 
hasil Ciptaan yang tersedia dalam media 
apapun. Bentuk penyebarluasan konten 
antara lain mengunggah (upload) konten 
melalui media internet.

Penjelasan UU 28 2014 pasal 54 
huruf a 
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Seni Media Baru
Seni media adalah istilah untuk karya seni yang 
diproduksi menggunakan media baru. Ini mencakup 
satu set beragam kategori seperti seni digital, komputer 
grafis, animasi komputer, seni Internet, teknologi seni 
interaktif, tapi  juga berkaitan dengan berbagai bidang 
seperti Robotika komputer atau seni sebagai 
Bioteknologi. Seni media dicirikan oleh mencakup 
praktek-praktek yang mulai dari seni konseptual dan 
virtual untuk pertunjukan dan instalasi. 



KEPRES 18 tahun 1997 
Pengesahan Berne Convention for protection of 

literary and artistic works

Article 4 (a) author of cinematographic works the maker 
of which has his headquarters or habitual residence in one 
of the countries of the Union; 

article 7 (2) However, in the case of cinematographic 
works, the countries of the Union may provide that the 
term of protection shall expire fifty years after the work 
has been made available to the public with the consent of 
the author, or, failing such an event within fifty the making 
of such a work, fifty years after the making.



Article 14 [Cinematographic and Related Rights: 1. 
Cinematographic adaptation and reproduction; 
distribution; public performance and public 
communication by wire of works thus adapted or 
reproduced; 2. Adaptation of cinematographic 
production; 3. No compulsory licenses] 

Article 14bis (Special Provisions Concerning 
Cinematographic Works: 1. Assimilation to “original” 
works; 2. Ownership; limitation of certain rights of 
certain contributors; 3. Certain other contributors]



Catatan Pembuat Konten Media

UU 28 2014 pasal 115 Setiap Orang yang tanpa 
persetujuan dari orang yang dipotret atau ahli warisnya 
melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, 
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas 
Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk 
kepentingan reklame atau periklanan untuk Penggunaan 
Secara Komersial baik dalam media elektonik maupun 
non elektronik, dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
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biodata.
➤ Agni Ariatama – Aria Agni  

➤ Pernah menempuh pendidikan vokasi di Jurusan Sinematografi Fakultas Seni Rupa dan 
Desain IKJ, menjadi profesional di beberapa film dokumenter, iklan, video musik hingga 
film cerita layar lebar sebagai Pengarah Fotografi. Melanjutkan pendidikan sarjana di 
Fakultas Film Televisi IKJ dan magister Penciptaan Seni di Institut Seni Indonesia 
Surakarta dengan karya “Awirota”. Menjadi kameraman bawah air dengan bergabung 
dengan TVRI Diving Club, senang terlibat dengan organisasi dari remaja hingga masuk 
dalam Karyawan Film dan Televisi (KFT) sempat menjadi Sekretaris Jenderal dan Ketua 
bidang Penelitian di KFT. Konsern kepada Profesi Seni ... dengan mengajar di beberapa 
sekolah tinggi seni, terlibat mengembangkan Standar Kompetensi Kerja Nasional 
Indonesia bidang film, tv dan multimedia. Dalam organisasi sekarang sebagai Anggota 
Pengawas Badan Perfilman Indonesia (BPI bidang profesi), pembina Sinematografer 
Indonesia / Indonesia Cinematographers Society (ICS), anggota KFT, Anggota Dewan 
Kesenian Jakarta komite Film periode 2015-2018, bekerja sebagai Dosen IKJ dan Wakil 
Rektor 1  IKJ bidang Program Akademik 2017-2022.


