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ABSTRAK

Peredaran kaset bajakan tak terbendung lagi di kota Palembang, bisa
dikatakan kaset bajakan telah banyak di kota Palembang, tidak hanya pedagang
pinggir jalan, konter penyedia piringan ilegal itu telah menjamur di mall-mall
seperti Palembang Square dan lainnya. Omset penjualan dari kaset bajakan
tersebut bisa mencapai ratusan juta perharinya. Koleksi lagu dan film tersedia
cukup lengkap, produk dalam dan luar negeri. Penelitian ini akan dibagi atau
dibuat dua rumusan masalah yang akan memudahkan dalam penelitian ini. Yang
Pertama ialah mengapa penjualan kaset bajakan masih dilakukan di Palembang
Square Mall?, kemudian yang Kedua ialah Bagaimana analisis konsep haq Ibtikar
dalam hak dan kepemilikan Islam terhadap penjualan kaset bajakan di Palembang
Square Mall?

Metodologi dalam Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
artinya data-data yang dikumpulkan bukan merupakan angka, melainkan
dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan juga dokumentasi. Data primer
atau data utama dari skrispi ini tentu diperoleh melalui wawancara dan observasi
dan data skunder atau data pendukung dalam skripsi ini diperoleh dengan
dokumentasi seperti dari artikel, surat kabar, atau jurnal ilmiah. Dari data yang di
dapat, data primer ataupun sekunder, kedua jenis data ini kemudian akan
dianalisis kembali, menganalisisnya dengan cara mencocokkan data yang didapat
dengan fakta atau kenyataan yang terjadi di lapangan.

Penelitian ini memberitahukan bahwa Penjualan Kaset Bajakan di
Palembang Square Mall ini telah melanggar aturan dan teori-teori yang berlaku,
baik itu aturan dan teori-teori dari agama Islam dan juga dari hukum negara
Indonesia ini. Jika dalam Islam sendiri telah melanggar aturan Al-Qur’an Surah
An-Nisa ayat 29, lalu jika dari aturan negara telah melanggar undang-undang
No.19 tahun 2002 tentang hak cipta.
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MOTTO

“Orang-orang hebat di bidang apapun bukan baru bekerja karena mereka

terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka lebih suka

bekerja. Mereka tidak menyia-nyiakan waktu untuk menunggu inspirasi.” (Ernest

Newman)
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peredaran kaset bajakan tak terbendung lagi di kota Palembang, bisa

dikatakan kaset bajakan telah banyak di kota Palembang, tidak hanya pedagang

pinggir jalan, konter penyedia piringan ilegal itu telah menjamur di mall-mall

seperti Palembang Square dan lainnya. Omset penjualan dari kaset bajakan

tersebut bisa mencapai ratusan juta perharinya. Koleksi lagu dan film tersedia

cukup lengkap, produk dalam dan luar negeri, tinggal sebut ingin mencari film

lama atau keluaran terbaru, termasuk video porno pasangan mirip artis Ariel-

Luna-Tari dijual bebas, harganya relatif lebih tinggi mencapai Rp 50.000. Film

action, drama dan jenis lainnya produk luar negeri dijual berkisar Rp 7.000

sementara film lokal Rp 10.000 untuk lagu berkisar Rp 5.000 per keping, ini

penjualan di tingkat pengecer.1

Dalam era ini dunia bisnis banyak menjanjikan keuntungan bagi pelaku-

pelaku bisnis, tak heran juga banyak orang yang menjadikan bisnis sebagai ladang

pencarian mereka, dan banyak juga yang memiliki pekerjaan tetap seperti di

kantor malah mengubah haluan menjadi pembisnis dan meninggalkan pekerjaan

lamanya. Pembisnis yang ada di Indonesia saat ini bahkan dapat mengalahkan

pendapatan seseorang yang bekerja di kantoran, oleh karena itu banyak orang

orang yang menginginkan hal tersebut, bahkan ada pula yang sampai membuka

1 Palembang Banjir Kaset Bajakan, Sriwijaya Post, Edisi Rabu, 16 Juni 2010

1
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bisnis yang dilarang baik dalam agama Islam maupun dalam UUD Negara

Indonesia demi mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Contohnya saja

seperti bisnis penjualan kaset bajakan. Kaset dvd baik itu berupa film atau pun

lagu-lagu merupakan hasil karya dari artis dan juga aktor Indonesia atau pun luar

negeri. Karya tersebut merupakan hasil dari kreativitas dan juga kerja keras

mereka yang dituangkan ke dalam sebuah kaset dvd yang ditujukan untuk

masyarakat agar dapat melihat karyanya yang dijual dengan harga yang setimpal.2

Hingga saat ini kaset bajakan masih banyak diminati masyarakat, dengan

harga kaset mulai dari Rp 5.000 hingga Rp 15.000 tentunya kaset tersebut laku

terjual. Di mall-mall dan pasar pun banyak yang menjual kaset bajakan, ini seperti

yang terlihat di Palembang Square (PS) Mall. Di mall ini lebih dari satu toko yang

menjual kaset bajakan, saat Tribun Sumsel memantau di tempat yang menjual

kaset bajakan banyak pelanggan yang membeli, seperti di Central Disk and Game

PS Mall mulai dari anak muda hingga orang tua memilih-milih kaset bajakan.

“Saya lebih suka membeli kaset bajakan karena kalau nonton di bioskop mahal,

selain itu kalau beli kaset sendiri bisa ditonton berulang-ulang kali, untuk

menontonnya pun kita bisa atur sendiri”. Kata salah satu pembeli kaset bajakan di

Palembang Square (Sartika).3

Setiap individu memiliki kebebasan hak untuk melakukan sesuatu, mereka

dibebaskan untuk memiliki harta kekayaan untuk dapat memenuhi kehidupannya.

Di dalam Islam juga memiliki anggapan bahwa setiap kepemilikan dan

2 Tinggal Download, Bakar, Lalu Jual ke Pasar, Sriwijaya Post, Edisi Sabtu, 27 Desember 2014
3 DVD dan CD bajakan masih diminati masyarakat, Tribun Sumsel, Edisi Selasa, 26 Juli 2016
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pengawasan harta kekayaan merupakan naluri yang alami bagi setiap individu.4

Dengan adanya naluri yang alami itulah maka hak alami harus dilindungi. Salah

satunya ialah hak cipta. Pembajakan merupakan pelanggaran bagi seseorang yang

mengambil hak cipta atau hak milik orang lain. Andi N Sommeng sendiri

mengatakan bahwa berdasarkan hasil riset yang telah dilakukan oleh International

data corporation (IDC), menyebutkan tingkat pembajakan di Indonesia masih

berkisar pada angka 85 persen. Dapat disimpulkan bahwa produk-produk yang

beredar di pasaran Indonesia 85 persennya merupakan produk bajakan.5

Dalam Islam menjelasan mengenai pemilikan atau hak milik sangatlah

unik. Segala sesuatu adalah milik Allah dan hanya sebagian saja hak memiliki itu

diberikan kepada manusia sehingga ia dapat melaksanakan rencana Allah, yakni

tujuan masyarakat dengan cara bertindak selaku pemegang amanah bagi mereka

yang membutuhkan. Dengan kata lain, apa yang telah diciptakan oleh Allah bagi

kepentingan dan untuk melayani manusia adalah milik seluruh umat manusia

secara kolektif. Pemilikan resmi oleh individu diakui di dalam Islam tetapi tetap

dalam bingkai kewajiban moral bahwa setiap bagian atau kelompok di dalam

masyarakat memiliki bagian dalam harta tersebut.6

Setiap manusia mempunyai kebutuhan sehingga sering terjadi

pertentangan-pertentangan kehendak. Untuk menjaga keperluan masing-masing,

perlu ada aturan-aturan yang mengatur kebutuhan manusia agar manusia itu tidak

4 Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2010, hal 45
5 DVD dan CD bajakan masih diminati masyarakat, Tribun Sumsel, Edisi Selasa, 26 Juli 2016
6 Sharif Chaudhry Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Cetakan kedua, Kencana
Prenamedia Group: Jakarta, 2014, hal 357.
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melanggar atau mengambil hak-hak orang lain. Maka, timbullah hak dan

kewajiban diantara sesama manusia.7

Tabiat dan sifat syariat Islam ialah merdeka (bebas). Dengan tabiat dan

sifat ini umat Islam dapat membentuk dirinya, suatu kepribadian yang bebas dari

pengaruh negara-negara barat atau timur dan mempertahankan diri dari pengaruh-

pengaruh Komunis (sosialis) dan Kapitalis (individual). Syariat Islam dalam

menghadapi berbagai kemusrikan senantiasa bersandar kepada maslahat

(kepentingan umum) sebagai salah satu sumber dari sumber-sumber pembentukan

hukum Islam.8

Corak ekonomi Islam berdasarkan  Al-Qur’an dan As-Sunnah, yaitu suatu

corak yang mengakui adanya hak pribadi dan hak umum. Bentuk ini dapat

memelihara kehormatan diri yang menunjukkan jati diri. Individual adalah corak

Kapitalis seperti negara Amerika Serikat, sedangkan sosialis adalah ciri khas

Komunis seperti negara Rusia pada tahun1980-an, sementara itu ekonomi yang

dianut dalam Islam ialah suatu yang menjadi kepentingan umum dijadikan milik

bersama, seperti rumpur, api dan air, sedangkan sesuatu yang tidak menjadi

kepentingan umum dijadikan milik pribadi.9

Namun, antara norma agama dengan hukum ada perbedaan peran,

khususnya pada dunia modern saat ini. Akibatnya kebencian masyarakat pada

agama khususnya dalam sejarah gereja di abad pertengahan, muncul gerakan

sekularisme yang memisahkan agama dan negara. Akibatnya norma agama

7 Rahmat Syafi’I, Fiqih Muamalah, Cetakan ke 3, CV Pustaka Setia: Bandung, 2012, hal 21.
8 Ibid, hal 21-22
9 MS, Wawan Djunaedi, Fiqih, Edisi Revisi, Cetakan ke-3, PT Listafariska Putra: Jakarta, hal 52
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dibiarkan melayang layang tanpa dipaksakan penerapannya oleh negara sehingga

lahirlah hukum-hukum yang didasarkan pada pemikiran rasionalitas manusia yang

terkadang hanya menguntungkan segelintir orang yang berkuasa. Hukum

terdistorsi sehingga peranan etika untuk menangkal hukum yang terdistorsi itu

semakin penting pada zaman modern ini.10

Sistem bisnis Islam berbeda dengan sistem sekuler. Melalui perkembangan

peradaban, sistem sekuler mengasumsikan sejumlah kode moralitas yang sangat

entropis, karena konsep moral dari sistem tersebut berdiri di atas temuan-temuan

manusia. Seperti halnya epicurianism atau kebahagiaan itu hanya untuk

kebahagiaan itu sendiri. Sistem tersebut mengusulkan sebuah sistem penceraian

antara etika dan agama. Sedangkan kode moralitas yang diadopsi agama selain

Islam lebih sering menekankan kepada pengkaburan eksistensi kehidupan

manusia di muka bumi.11

Lain halnya dengan sistem Islam, nilai moralitas etika Islam menanamkan

anjuran akan hubungan manusia dengan tuhannya. Karena Allah SWT. Maha

Sempurna lagi Maha Mengetahui, kode etika seorang muslim sudah melampaui

setiap batasan waktu ataupun perilaku biasa dari kemanusiaan. Sistem etika Islam

dapat ditekankan kapanpun, tidak terikat dengan satu masa tertentu, karena Allah

sebagai Maha Pencipta dan para pencatatnya sangat dekat dengan manusia

10 Harahap Sofyan S, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Salemba Empat: Jakarta, 2011, hal. 18-
19.
11 Harahap Sofyan S, Etika Bisnis Dalam Perspektif Islam, Edisi Revisi, Salemba Empat: Jakarta,
2013, hal 37
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sebagai hamba, dengan kedekatan yang tidak lebih jauh antara tenggorokan dan

urat jakun.12

Bagi seorang muslim, kemapanan paradigma konvensional akan arti

manusia sebagai homo economicus (pelaku ekonomi yang mencari keuntungan

bagi dirinya tanpa memikirkan kepentingan orang lain) tidak sepenuhnya sesuai

dengan etika Islam. Oleh sebab itu, morality concept dalam perspektif Islam

diusung pada saat pencerahan aksioma-aksioma yang telah terlanjur terkenal dari

sistem kapitalis misalnya.13

Selain itu, menurut Veithzal Rifai et al., bisnis dalam Islam memiliki

empat tujuan yaitu; yang pertama ialah Target Hasil, tujuan bisnis tidak selalu

mencari profit (qimah madiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh

dan mendapatkan berupa keuntungan dan manfaat non materi, baik bagi si pelaku

bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya

suasana persaudaraan, kepedulian sosial dan sebagainya. Selain itu juga untuk

mencari nilai akhlak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul pada

kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, baik antara

majikan dan buruh, maupun antara penjual dan pembeli. Kemudian yang kedua

ialah pertumbuhan, jika dilihat dari segi profit materi dan benefit non materi bisa

didapatkan, maka diupayakan pertumbuhan akan kenaikan bisa terus menerus

meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Tentu saja upaya

pertumbuhan ini harus dalam ruang lingkup syariah. Lalu yang selanjutnya ialah

12 Majid Fakhry, Etika Dalam Islam, Edisi Revisi, Pustaka Pelajar, 2011, hal 23
13 Badroen Faisal, Arief Mufraeni, Suhendra, dkk. Etika Bisnis dalam Islam, Kencana Prenada
Media Group, cet 3, 2012, hal 67-68.
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keberlangsungan, pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan

keberlangsungannya dengan kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga

keberlangsungan itu berada dalam ruang lingkup syariah. Dan yang terakhir ialah

keberkahan, faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah merupakan

puncak kebahagiaan hidup muslim.14

Secara etimologi, Ibtikar berarti awal dari sesuatu atau permulaanya.

Ibtikar dalam fiqh Islam dimaksudkan adalah hak cipta/kreasi yang dihasilkan

seseorang untuk pertama kali, di dalam dunia ilmu pengetahuan al-Ibtikar disebut

dengan hak cipta. Secara terminologi pengertian haq Ibtikar tidak dijumpai  dalam

literatur fiqh klasik pembahasan yang sistematik tentang haq Ibtikar, karenanya

juga sulit diketahui definisinya dari tokoh-tokoh klasik.15

Dalam segi bentuk haq Ibtikar merupakan hasil pemikiran yang terletak

pada materil yang berdiri sendiri yang dapat diraba dengan alat indera manusia,

tetapi pemikiran itu baru berbentuk dan punya pengaruh apabila telah dituangkan

ke dalam tulisan seperti buku atau media lainnya. Kemudian hasil pemikiran

tersebut bukan jiplakan atau pengulangan dari pemikiran ilmuan sebelumnya.

Akan tetapi Ibtikar ini bukan sesuatu yang baru sama sekali, tetapi juga boleh

berbentuk suatu penemuan sebagai perpanjangan dari teori ilmuan sebelumnya.16

14 Veithzal Rifai et al., Islamic Business and Economic Etics, (Jakarta: Bumi Aksara, cet.1, 2012),
hal, 13.

15 Wahbah al-Zuhaily, al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh, dikutip oleh Ghufran A. Mas’adi, M.Ag,
Fiqih Muamalah Konstektual, Cetakan ke-3, Rajawali Pers: Jakarta, 2010, hal 47
16 Ibid, hal 47-48
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B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan mengenai latar belakang di atas, maka penulis akan

mengemukakan permasalahan yang akan dikaji lebih mendalam, permasalahan

tersebut ialah:

1. Mengapa penjualan kaset bajakan masih dilakukan di Palembang Square

Mall?

2. Bagaimana analisis konsep haq Ibtikar dalam hak dan kepemilikan Islam

terhadap penjualan kaset bajakan?

C. Pembatasan Masalah

Penelitian mengenai kaset bajakan seperti ini memang sudah banyak akan

tetapi penelitian ini akan berfokus pada analisis haq Ibtikar dalam hak dan

kepemilikan Islam, peneliti akan membatasi permasalahan agar tidak terjadi

kesamaan pada penelitian yang telah ada, walaupun nantinya ada sedikit

kesamaan itu akan dituliskan sebagai literatur-literatur referensi untuk membantu

memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya. Pembatasan permasalahannya

yaitu peneliti hanya akan meneliti masalah mengenai mengapa penjualan kaset

bajakan masih terus dilakukan kemudian dianalisis dengan menggunakan konsep

haq Ibtikar dalam hak dan kepemilikan Islam.
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D. Tujuan dan Kegunaan

Dalam penelitian ini penulis memiliki beberapa tujuan di antaranya:

1. Untuk memahami kriteria penjual dan pembeli kaset bajakan

2. Untuk mengetahui apa penyebab penjualan kaset bajakan masih terus

dilakukan sampai sekarang

Penelitian ini memiliki kegunaan seperti:

1. Untuk memenuhi tugas akhir skripsi mahasiswa semester akhir

2. Sebagai bahan untuk mengkaji masalah-masalah kaset bajakan dan

menemukan solusinya

E. Telaah Pustaka

Dari apa yang telah diketahui penulis bahwa penelitian mengenai

pembajakan atau bisa disebut sebagai pelanggaran hak cipta ini telah banyak akan

tetapi masih sedikit yang meninjaunya dari etika bisnis Islam. Berdasarkan hasil

dari beberapa literatur yang telah ditemukan oleh penulis mengenai pembajakan

(pelanggaran hak cipta) ini penulis menjadikannya sebagai literatur kajian untuk

mendukung penelitian ini. Beberapa literaturnya antara lain:

Skripsi yang berjudul “Efektifitas Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 Tentang

Hak Cipta Pada Pedagang Muslim Yang Memperdagangkan CD, DVD Dan Kaset

Bajakan” yang ditulis oleh Eva Fariyah mahasiswa IAIN Walisongo Semarang

Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah. Dalam skripsi ini menerangkan mengenai

fatwa MUI no.1 tahun 2003 yang telah dilanggar oleh para pedagang yang

memiliki status muslim.
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Skripsi yang berjudul “Pengaruh Desain Cover Film DVD Bajakan

Terhadap Keputusan Pembelian” yang ditulis oleh Mohammad Rio Noor Rahman

mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora. Skripsi ini menjelaskan

mengenai bahwa keputusan konsumen untuk membeli atau tidak dvd bajakan ini

tergantung dari gambar desain cover yang dimiliki kaset tersebut.

Skripsi yang berjudul “Tindakan Pidana Hak Cipta Program Komputer

dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Analisis pada Pasal 72 ayat 3

Undang-Undang No.19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)” yang ditulis oleh

Muhammad Zaki Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang Fakultas Syari’ah.

Dalam skripsi ini menjelaskan masalah HAKI khususnya Hak Cipta program

komputer ini masuk ke dalam jarimah ta’zir yang di mana dalam jarimah ta’zir

masuk ke dalam ketentuan yang dibuat oleh ulil amri yang telah menetapkan

dalam perundang-undangan.

Jika dilihat dari penelitian terdahulu seperti yang tertulis di atas, penelitian

ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan yaitu, penelitian ini peneliti akan

berfokus pada mengapa penjualan kaset bajakan setiap harinya tidak pernah

hilang lalu hal tersebut akan ditinjau melalui aspek ekonomi Islamnya, dari ke tiga

penelitian terdahulu di atas tidak akan memiliki kesamaan. Tentunya apabila

terdapat kesamaan itu hanya akan ditambahkan menjadi literatur dan juga

referensi untuk memudahkan peneliti menyelesaikan penelitiannya.
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F. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan beberapa teori-teori yang

akan memudahkan dan juga memperjelas masalah-masalah dalam penelitian ini,

teori-teori tersebut, yaitu:

Teori Hak dan Kepemilikan Islam, hak secara umum yaitu Suatu ketentuan

yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasan atau suatu beban

hukum. Sedangkan menurut hukum ahli Usul Fiqh yaitu Sekumpulan kaidah dan

nash yang mengatur atas dasar harus ditaati untuk mengatur hubungan manusia

dengan manusia, baik mengenai orang maupun mengenai harta.

Teori Hak Cipta secara Umum, yaitu hak khusus bagi pencipta maupun

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun

memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Berdasarkan rumusan pasal

1 UHC Indonesia).

Teori Haq Ibtikar (hak cipta) dalam Islam, yaitu kekhususan yang dimiliki

oleh seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup haq

alibtikar (hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas

suatu karya cipta yang baru diciptakan (alibtikar).

G. Metode Penelitian

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini pendekatan yang dilakukan adalah melalui

pendekatan kualitatif. Artinya data yang dikumpulkan bukan merupakan angka-
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angka, melainkan data tersebut berdasarkan dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dokumen pribadi, memo, dokumen resmi lainnya. Sehingga yang

menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita

dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas. Oleh karena itu penggunaan

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini adalah dengan mencocokkan realita

dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.17

Menurut Whitney dalam Moh. Nazir bahwa metode deskriptif adalah

pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari

masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam

masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan-hubungan,

kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang

sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari suatu fenomena.18

Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di sebuah tempat perbelanjaan pasar modern

Palembang Square yang bertempat di Jalan angkatan 45, Lorok Pakjo, Ilir Barat.

1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121. Palembang Square merupakan salah

satu Mall ternama dan lumayan besar yang ada di Palembang, di sana banyak

sekali pelaku-pelaku bisnis yang memiliki usaha yang berbeda-beda, seperti usaha

penjualan handphone, penjualan pakaian, penjualan sembako, penjual kaset dvd

maupun software, dan masih banyak lagi. Namun peneliti kali ini tertarik untuk

meneliti tentang usaha penjualan kaset bajakan, alasan peneliti tertarik pada usaha

17 Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal: 131
18 Moh. Nazir. Ph. D, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011), hal: 16
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tersebut untuk diteliti adalah karena usaha tersebut merupakan usaha ilegal karena

menjual produk bajakan.

Data dan Sumber Data

Data Primer

Menurut S. Nasution data primer adalah data yang dapat diperoleh

langsung dari lapangan atau tempat penelitian.19 Dengan kata lain data primer

merupakan data utama yang diperoleh dari tempat penelitian. Dalam kasus

penjualan kaset bajakan yang terjadi di Palembang Square peneliti akan

mendapatkan datanya untuk dijadikan sebagai informasi langsung mengenai

penjualan kaset bajakan di Palembang Square yang masih dilakukan sampai

sekarang. Data tersebut akan diperoleh peneliti dengan cara mewawancarai

langsung penjual kaset atau produsen, dan konsumen kaset bajakan yang ada di

Palembang Square tersebut. Populasi yang ada dalam penelitian ini yaitu

berjumlah tiga toko, jadi peneliti akan memperoleh data primer ini dengan cara

mewawancarai langsung ke tiga toko tersebut.

Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang didapat dari sumber bacaan dan

berbagai macam sumber lainnya yang terdiri dari surat-surat pribadi, buku harian,

sampai dokumen-dokumen resmi dari instansi pemerintah. Data sekunder juga

dapat berupa majalah, buletin, publikasi dari berbagai organisasi, hasil-hasil studi,

19 Nasution, M. A. , S. Azas-azas Kurikulum, Penerbit Terate, Bandung, 2010, hal. 34
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hasil survey, studi histories, dan sebagainya. Penelitian menggunakan data

sekunder ini untuk memperkuat penemuan dan melengkapi informasi yang telah

dikumpulkan melalui wawancara langsung.

Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian

ini adalah dengan proses trianggulasi, yaitu:20

1. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan

itu dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan

pertanyaan dari yang diwawancarai. Wawancara digunakan oleh peneliti untuk

menggunakan nilai keadaan seseorang. Dalam wawancara tersebut biasa

dilakukan secara individu maupun dalam bentuk kelompok, sehingga dapat data

yang informatik yang orientik. Metode interview adalah sebuah dialog atau tanya

jawab yang dilakukan dua orang atau lebih yaitu pewawancara dan terwawancara

(narasumber) dilakukan secara berhadap-hadapan.21

Wawancara yang akan dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah

dengan jenis pendekatan yang menggunakan petunjuk umum, yaitu dengan

mengharuskan pewawancara (peneliti) untuk membuat kerangka dan garis-garis

besar atau pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara, penyusunan

pokok-pokok ini dilakukan sebelum wawancara. Dalam hal ini pewawancara

20 Lexy Moleong. J. Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung: PT Remaja Rosda Karya. 2010),
hal. 135
21 Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter (Jakarta: Ghalis, 2012), hal. 57
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harus dapat menciptakan suasana yang santai tetapi serius yang artinya bahwa

wawancara dilakukan dengan sungguh-sungguh, tidak main-main tetapi tidak

kaku.22 Dalam penelitian ini peneliti akan mewawancarai narasumber (penjual

kaset atau produsen, dan konsumen), wawancara untuk mengetahui mengenai

penjualan kaset bajakan di Palembang Square yang masih dilakukan sampai

sekarang dan dari hasil wawancara tersebut akan dianalisis menggunakan konsep

haq Ibtikar dalam hak dan kepemilikan Islam.

2. Pengamatan/Observasi

Sebagai metode ilmiah observasi dapat diartikan sebagai pengamatan,

meliputi pemusatan perhatian terhadap suatu obyek dengan menggunakan seluruh

alat indra.23 Metode ini dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung

terhadap fenomena yang akan diteliti. Di mana dilakukan pengamatan atau

pemusatan perhatian terhadap obyek dengan menggunakan seluruh alat indra, jadi

mengobservasi dilakukan melalui penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba

dan pengecap.24 Dalam penelitian ini peneliti akan mengamati dengan seksama

mengenai fenomena yang sedang terjadi di Palembang Square, fenomena

pembajakan ini akan diamati untuk memahami bagaimana penjualan kaset

bajakan di Palembang Square sudah cukup marak.

22 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, (Jakarta: Rineka Cipta,
2011), hal. 133
23 Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Revisi, (Jakarta, Indonesia: PT
Gramedia, 2012, hal. 31
24 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, (Jakarta: Rineka Cipta,
2011), hal 128
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3. Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang berarti barang tertulis,

metode dokumentasi berarti cara pengumpulan data dengan cara mencatat data-

data yang sudah ada. Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal

atau variabel yang berupa cacatan buku, surat, majalah, prasasti, notulen, rapat,

agenda, dan sebagainya.25

Analisis Data

Dalam suatu penelitian sangat diperlukan suatu analisis data yang berguna

untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data

dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan metode

kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat

unik dan komplek. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh

dengan variasi (keragaman).26 Analisa data adalah proses mengatur urutan data,

mengorganisasikan ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.27

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara bersamaan dengan cara

proses pengumpulan data menurut Miles dan Humberman tahapan analisis data

sebagai berikut:28

25 Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar, (Surayaba: SIC, 2012), hal
83
26 Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis
Kearah Penguasa Modal Aplikasi (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hal 53
27 Lexy J. Moleong. Metode Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2010), hal 103
28 Milez, M. B. Dan Humberman, A. M. 2013. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah Rohendi.
Jakarta: UI-Press, hal 44
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Pengumpulan data

Penelitian mencatat semua data secara obyektif dan apa adanya sesuai

dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

Reduksi data

Reduksi data yaitu memilih hal-hal  pokok yang sesuai dengan fokus

penelitian. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menggolongkan,

mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data-data yang

telah direduksi memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan

dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.

Penyajian data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi yang tersusun yang

memungkinkan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Pengambilan Keputusan atau Verifikasi

Setelah data disajikan maka dilakukan penarikan kesimpulan atau

verifikasi. Untuk itu diusahakan mencari pola, model, tema, hubungan,

persamaan, hal-hal yang sering muncul, dan sebagainya. Jadi dari data tersebut

berusaha diambil kesimpulan. Verifikasi dapat dilakukan dengan keputusan
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didasarkan pada reduksi data, dan penyajian data yang merupakan jawaban atas

masalah yang diangkat dalam penelitian.29

H. Sistematika Penulisan

Bab I (Pendahuluan atau Proposal)

Bab ini terdiri dari beberapa sub bab, di antaranya latar belakang masalah,

rumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka,

kerangka teori, dan metode penelitian.

Bab II (Landasan Teori)

Bab ini akan menjelaskan teori teori yang sangat berhubungan dengan penelitian

seperti teori hak cipta dalam Islam dan teori hak dan kepemilikan dalam Islam.

Bab III (Gambaran Penjualan kaset bajakan)

Bab ini akan menjelaskan bagaimana gambaran yang terjadi di Palembang Square

mengenai penjualan kaset bajakan.

Bab IV (Analisis menegenai Fenomena Penjualan kaset bajakan)

Pada bab ini akan menganalisis mengenai fenomena penjualan kaset bajakan,

analisis akan dilakukan dengan data yang telah diperoleh dari metode wawancara

dan observasi.

Bab V (Kesimpulan)

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran

Daftar Pustaka

Lampiran-Lampiran

29 Nachimas, C.F, Research Methods in the Social Sciences, Edisi Revisi, (New York: St. Martin’s
Press, 2011, hal 51
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BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hak dan Kepemilikan Islam

Menurut pengertian umum, hak ialah:

ْرُع ُسْلطَةَ أْوتَْكلِْیفَا ُربِِھ الشَّ اِْجتَِصاٌص یُقَرِّ

Artinya:

“Suatu ketentuan yang digunakan oleh syara’ untuk menetapkan suatu kekuasan

atau suatu beban hukum.”

Pengertian hak sama dengan arti hukum dalam istilah ahli ‘Uşul :

َحْیُث ْاألَْشَخاِص َمْجُمْوَعةُ اْلقََواِعِد َوالنُُّصْوِص الشَّْرِعیَِّة الَّتِى تَْنتَِظُم َعلَى َسبِْیِل اِإلْلَزاِم َعالَئَِق النَّاِس ِمْن 

َوْاألَْمَوالِ 

Artinya:“Sekumpulan kaidah dan nash yang mengatur atas dasar harus ditaati

untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia, baik mengenai orang

maupun mengenai harta”

Ada juga hak didefinisikan sebagai berikut:

ْیٍئ أَْوَما یَِجُب َعلَى َشْخٍص لَِغْیِرهِ  ْلطَةُ َعلَى الشَّ السُّ

Artinya: “Kekuasaan mengenai sesuatu atau sesuatu yang wajib dari seseorang

kepada yang lainnya.”30

30 Anwar, Prof. Dr. Syamsul, Hukum Perjanjian Syariah : studi tentang teori akad dalam Fikih
Muamalat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal 3

19
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Milik didefinisikan sebagai berikut:

ِف َوْاِالْنتِفَاِع ِعْنَد َعَدِم اْلَمانِِع اْلَشْرِعيِّ  اِْختَِصاٌص یُْمِكُن َصاِحبُھُ َشْرًعا اَْن یَْستَبِدَّ بِالتََّصرُّ

Artinya:“Kekhususan terdapat pemilik suatu barang menurut syara’ untuk

bertindak secara bebas bertujuan mengambil manfaatnya selama tidak ada

penghalang syar`i.”

Apabila seseorang telah memiliki suatu benda yang sah menurut syara`,

orang tersebut bebas bertindak terhadap benda tersebut, baik akan dijual maupun

akan digadaikan, baik dia sendiri maupun dengan perantara orang lain.31

B. Sebab-Sebab Kepemilikan

Menurut ulama ada empat cara pemilikan harta yang disyariatkan Islam,

yaitu:

1. Melalui penguasaan harta yang belum dimiliki seseorang atau lembaga

hukum lainnya, yang dalam Islam disebut harta yang muba, contohnya

bebatuan di sungai yang belum dimiliki seseorang atau badan hukum,

apabila seseorang mengambil bebatuan itu lalu membawanya pulang,

maka bebatuan itu menjadi miliknya.

2. Melalui teransaksi yang ia lakukan dengan seseorang atau suatu lembaga

badan hukum, seperti jual beli, hibah, dan wakaf.

3. Melalui peninggalan seseorang, seperti menerima harta warisan dari ahli

warisnya yang wafat.

31 Ibid, hal 4
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4. Hasil/buah dari harta yang telah dimiliki seseorang, baik dari hasil itu

datang secara alami, misalnya buah pohon di kebun, anak sapi yang lahir,

maupun melalui usaha kepemilikan, misalnya keuntungan dagang yang

diperoleh oleh pedagang, gaji yang didapat oleh pekerja, dan lain-lain.32

Sedangkan menurut pasal 18 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, benda dapat

diperoleh dengan cara:

1. Pertukaran,

2. Pewarisan,

3. Hibah,

4. Pertambahan Alami,

5. Jual Beli,

6. Luqathah,

7. Wakaf,

8. Cara lain yang dibenarkan menurut syariah.33

C. Macam-Macam Kepemilikan

Ulama Fiqh membagi kepemilikan kepada dua bagian yaitu:

1. Milku al-tam (milik yang sempurna), yaitu apabila materi atau manfaat

harta itu dimiliki sepenuhnya oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang

terkait dengan harta itu di bawah penguasaannya. Milik seperti ini bersifat

mutlak tidak dibatasi waktu dan tidak digugurkan orang lain. Misal

32 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010), hal 32
33 Ibid, hal 33
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seseorang mempunyai rumah, maka ia berkuasa penuh terhadap rumah itu

dan boleh ia memanfaatkannya secara bebas.

2. Al-milku al-naqis (milik yang tidak sempurna), yaitu apabila seseorang

hanya menguasai materi harta itu , tetapi manfaatnya dikuasai orang lain,

seperti sawah seseorang yang pemanfaatannya diserahkan kepada orang

lain melalui wakaf, atau rumah yang pemanfaatannya dikuasai orang lain,

baik melalui sewa-menyewa atau pinjam-meminjam.34

D. Pembagian Hak

Dalam pengertian umum, hak dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Haq mal ialah:

یُْونِ  َمایَتََعلَُّق بِاْلَماِل َكِمْلِكیَِّة ْاألَْعیَاِن َوالدُّ

Artinya:“Sesuatu yang berpautan dengan harta, seperti pemilikan benda-benda

atau utang-utang.”

2. Haq gairu mal ialah sesuatu yang berpautan selain harta. Haq gairu mal ada

dua bagian: haq syakhşi dan haq `aini

a. Haq syakhşi ialah:

ْرُع لَِشْخٍص َعلَى أََخر هُ الشَّ َمْطلٌَب یُقِرُّ

Artinya:“Suatu tuntutan yang ditetapkan syara’ dari seseorang terhadap orang

lain.”

34 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2010) hal 34
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b. Haq ‘aini ialah hak orang dewasa dengan bendanya tanpa dibutuhkan orang

kedua. Haq ‘aini ada 2 macam: aşli dan ţab`i.

1. Haq ‘aini aşli ialah adanya wujud benda tertentu dan adanya şahub al-haq

seperti hak milkiyah dan hak irtifaq.

Macam-macam haq ‘aini ashli sebagai berikut:

a. Haq al-milkiyah; hak yang memberikan pemiliknya hak wilayah.

b. Haq al-intifa’ ialah hak hanya boleh dipergunakan dan diusahakan

hasilnya.

c. Haq al-irtifaq ialah hak memiliki manfaat yang ditetapkan untuk suatu

kebun atas kebun yang lain, yang dimiliki bukan oleh pemilik kebun

pertama.

d. Haq al istihan, hak yang diperoleh dari harta yang digadaikan.

e. Haq al-ihtibas ialah hak menahan suatu benda.

f. Haq qarar (menetap) atas tanaf wakaf.

g. Haq al-jiwar hak-hak yang timbul disebabkan oleh berdempetnya batas-

batas tempat tinggal.35

h. Haq syafah atau haq syurb ialah kebutuhan manusia terhadap air untuk

kebutuhan sehari-hari.

2. Haq ‘aini thab’i ialah hak menentukan jaminan yang ditetapkan untuk

seseorang yang mengutangkan uangnya atas yang berhutang.36

35 Suherdi Hendi, FIQH MUAMALAH, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 34-35
36 Ibid.
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E. Jenis-Jenis Hak Milik Dalam Islam

1. Hak Milik Pribadi

Proses kepemilikan harus didapatkan melalui cara yang sah menurut

agama Islam. Islam mengakui adanya hak milik pribadi, dan menghargai

pemiliknya, selama harta itu diperoleh dengan jalur yang sah menurut agama

Islam. Dan Islam tidak melindungi kepemilikan harta benda yang diperoleh

dengan jalan haram.37

2. Hak Milik Umum (Kolektif)

Tipe kedua dari hak milik adalah pemilikan secara umum (kolektif).

Konsep hak milik umum pada mulanya digunakan dalam islam dan tidak terdapat

pada masa sebelumnya. Hak milik dalam islam tentu saja memiliki makna yang

sangat berbeda dan tidak memiliki persamaan langsung dengan apa yang dimasud

oleh sistem kapitalis, sosialis dan komunis. Maksudnya, tipe ini memiliki bentuk

yang berbeda beda. Misalnya : semua harta milik masyarakat yang memberikan

pemilikan atau pemanfaatan atas berbagai macam benda yang berbeda-beda

kepada warganya. Sebagian dari benda yang memberikan manfaat besar pada

masyarakat berada di bawah pengawasan umum, sementara sebagian yang lain

diserahkan kepada individu. Pembagian mengenai harta yang menjadi milik

masyarakat dengan milik individu secara keseluruhan berdasarkan kepentingan

umum. Contoh lain, tentang pemilikan harta kekayaan secara kolektif adalah

37 Az Zuhaili, Wahbah, Al Fiqh al Islami wa Adillatuhu, Damaskus, Dar al Fikr, cetakan ke-
8, 2012, hal. 23
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wakaf.38

3. Hak Milik Negara

Tipe ketiga dari kepemilikan adalah hak milik oleh negara. Negara

membutuhkan hak milik untuk memperoleh pendapatan, sumber penghasilan dan

kekuasaan untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Misal, untuk

menyelanggarakan pendidikan, memelihara keadilan, regenerasi moral dan

tatanan masyarakat yang terjamin kesejahteraannya. Menurut Ibn taimiyah,

sumber utama kekayaan negara adalah zakat, barang rampasan perang

(ghanimah). Selain itu, negara juga meningkatkan sumber pengahsilan dengan

mengenakan pajak kepada warga negaranya, ketika dibutuhkan atau kebutuhannya

meningkat. Demikian pula, berlaku bagi kekayaan yang tak diketahui pemiliknya,

wakaf, hibah dan pungutan denda termasuk sumber kekayaan negara.39

Kekayaan negara secara aktual merupakan kekayaan umum. Kepala

negara hanya bertindak sebagai pemegang amanah. Dan merupakan kewajiban

negara untuk mengeluarkan nya guna kepentingan umum. Oleh karena itu, sangat

dilarang penggunaan kekayaan negara yang berlebih-lebihan. Adalah merupakan

kewajiban negara melindungi hak fakirmiskin, bekerja keras bagi kemajuan

ekonomi masyarakat, mengembangkan sistem keamanan sosial dan mengurangi

jurang pemisah dalam hal distribusi pendapatan.40

38 Ibid, hal. 24
39 Ahmad, Kurshid, Economic Development in an Islamic Framework, London: The Islamic
Foundation, Edisi Revisi, Tahun 2013, hal. 33
40 Ibid, hal 33-34
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F. Faktor Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak milik, namun dalam waktu yang bersamaan Islam

mensyaratkan beberapa hal, dengan tujuan agar dampak negatif dari kepemilikan

individu dapat dihindarkan dari masyarakat. Diantara syarat kepemilikan dalam

Islam, adalah keharusan sang pemilik tunduk dan patuh pada peraturan syariah,

misalnya kewajiban mengeluarkan sebagian hartanya demi mewujudkan

kesejahteraan umum, dalam menginvestasikan hartanya hendaknya tidak

membahayakan atau mengancam pihak lain, dan lain sebagainya. Kepemilikan

yang sah menurut Islam, adalah yang terlahir dari proses yang sah menurut

syariah, diantaranya dalam pandangan fiqh adalah:

1. Menjaga hak umum.

2. Transaksi pemindahan hak.

3. Penggantian.

Yang dimaksudkan adalah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak

lain, dimana dalam prosesnya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama

maupun pihak kedua. Misalnya harta warisan, yang otomatis berpindah ke ahli

waris tanpa ada syarat persetujuan, sebab peralihan hak di sini mendapatkan

legalitasnya melalui ketentuan syariah dan bukan kesepakatan manusia.41

Dalam Islam pemilik yang sesungguhnya dan mutlak atas alam semesta

adalah Allah swt, hanya Allah yang yang bisa melimpahkan kepada manusia

setiap hak atas kepemilikannya. Dia bisa menekankan pembatasan dan pelarangan

atas hak milik, kekuatan manusia untuk mengatur barang barang yang ada di

41 Djazuli, H. Atjep, Ilmu Fiqh: Sebuah Pengantar, Edisi Revisi, Bandung, Tahun 2011, hal. 13
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dunia ini berasal dari perannya sebagai khalifah Allah. Kesejahteraan tidak

berhenti pada benda itu sendiri, tetapi sebuah tujuan agar manusia bisa secara

efektif mempertanggungjawabkan perannya.42

Kewajiban datang lebih dulu, baru kemudian yang kedua adalah hak,

setiap individu, masyarakat dan negara memiliki kewajiban tertentu. Individu

merupakan titik utama dari pelaksanaan hak dan kewajiban, dan secara langsung

mempertanggungjawabkannya di hadapan Allah. Tetapi sebagai makhluk sosial,

seluruh materi dan aspirasi spiritualnya membutuhkan usaha bersama untuk

mewujudkannya.43

Masyarakat dalam Islam memiliki kepentingan individual tersebut,

masyarakat membentuk fungsinya melalui negara dan lembaga lembaga sosial

lainnya. Kemudian muncul fungsi dan kewajiban negara untuk melindungi

kehidupan, martabat dan hak milik dari anggota masyarakat itu, serta menjamin

kebebasan  bagi semuanya.44

G. Pengertian Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin untuk itu

dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku (Berdasarkan rumusan pasal 1 UHC Indonesia). Hal ini

menunjukkan bahwa hak cipta itu hanya dapat dimiliki oleh si pencipta atau si

42 Ash-Shiddieqy, Hasbi, Pengantar Fiqh Muamalah, PT Bulan Bintang, Cetakan ke-6, Jakarta,
Tahun 2010, hal. 43
43 Ibid, hal. 44
44 Ibid.
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penerima hak. Hanya namanya yang disebut sebagai pemegang hak khususnya

yang boleh menggunakan hak cipta dan ia dilindungi dalam penggunaan haknya

terhadap subjek lain yang menggangu atau yang menggunakannya tidak dengan

cara yang diperkenankan oleh aturan hukum.45

Hak cipta merupakan hak ekslusif, yang memberi arti bahwa selain

pencipta maka orang lain tidak berhak atasnya kecuali atas izin penciptanya. Hak

itu muncul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan. Hak cipta tidak dapat

dilakuakn dengan cara penyerahan nyata karena ia mempunyai sifat manunggal

dengan penciptanya dan bersifat tidak berwujud videnya penjelasan pasal 4 ayat 1

UHC Indonesia. Sifat manunggal itu pula yang menyebabkan hak cipta tidak

dapat digadaikan, karena jika digadaikan itu berarti si pencipta harus pula ikut

beralih ke tangan kreditur.46

H. Hak Cipta Dalam Islam

Hak cipta dalam khazanah Islam kontemporer dikenal dengan istilah (Haq

Al-Ibtikar). Kata ini terdiri dari dua rangkaian kata yaitu lafadz "haq" dan "al-

ibtikar". Di antara pengertian dari "haq" adalah kekhususan yang dimiliki oleh

seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu. Dalam ruang lingkup haq alibtikar

(hak cipta) maka lafadz "haq" adalah kewenangan atau kepemilikan atas suatu

karya cipta yang baru diciptakan (alibtikar). Kata (ibtikaar) secara etimologi

berasal dari bahasa Arab dalam bentuk isim mashdar. Kata kerja bentuk lampau

45 Saidin, H. OK. S.H., M. Hum, Aspek Hukum Hek Kekayaan Intelektual (Intellectual Property
Rights), Edisi Revisi 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010. hal 36
46 Ibid.
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(fi'il madhi) dari kata ini adalah ibtakara yang berarti menciptakan. Jika dikatakan

(ibtakara alsyai'a) berarti "Ia telah menciptakan sesuatu".47

Seluruh kata tersebut memiliki makna yang saling berdekatan. Jika

dikatakan berarti “Mendatanginya dengan segera (cepat-cepat)”, atau bermakna

pula Setiap yang bersegera kepada sesuatu.48 Selain itu jika dikatakan:  Dia telah

bersegera kepadanya pada waktu yang ditentukan.49 Dalam Lisan Al-'Arab

disebutkan kata بكر (bakara) yaitu البكرة (al-bukrah) bermakna الغدوة (al-ghudwah)

yaitu berpagi-pagi.50 Imam Sibawaih seorang ulama ahli bahasa menyatakan

“Dalam bahasa Arab seseorang yang mengatakan أتیتك بكرة berarti “Aku akan

datang padamu segera (pagi-pagi)”.51

Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29 :

 ُّ ی َ أ ا  َ اضٍ ی َر َ ْن ت ً َع ة َر ا َج ِ وَن ت كُ َ ْن ت َ أ ِالَّ  ِل إ اِط َ ب ْ ل ا ِ ْم ب كُ َ ن ْ ی َ ْم ب كُ َ ل ا َو ْم َ أ ُوا  ل كُ ْ أ َ ُوا َال ت ن آمَ یَن  ذِ َّ ل ا ا َ ھ

ا یًم ِح ْم َر كُ ِ اَن ب َ كَ نَّ هللاَّ ِ ۚ إ ْم  كُ سَ ُ ف ْ ن َ أ ُوا  ل ُ ت ْ ق َ ت َال  ۚ َو ْم  كُ نْ ِم

Artinya:

”Hai orang beriman, Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan

jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka

sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya

Allah adalah maha penyayang kepadamu”52

47 A.W. Munawwir, Kamus Munawwir, hal. 101
48 Al-Fairuz Abadi, Al-Qamus Al-Muhith Juz I,  hal. 451.
49 Ibid., hal. 353.
50 Ibnu Mandzur, Lisan Al-'Arab, hal. 469.
51 Ibid.
52 Al-Qur’an dan Terjemahnya, Kudus: Menara Kudus 1997
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Dalam Kitab 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud  disebutkan

sebuah bab berjudul (Bab berpagi-pagi dalam bepergian (safar)), maksudnya

adalah disunnahkan untuk melakukan safar pada waktu pagi hari. Kata-kata االبتكار

dalam bab ini menunjukan arti secara bahasa yaitu pagi-pagi sekali (bersegera)

atau pertama kali.53 Dari segi bahasa dapat disimpulkan bahwa kata ibtikar

bermakna sesuatu ciptaan yang baru dan pertama kali dibuat.

Dalam sebuah hak cipta terkandung di dalamnya hak ekonomi (haq

aliqtishadi) dan hak moral (haq al-adabi). Mengenai hak ekonomi maka setiap

pembuat karya cipta berhak untuk mendapatkan materi dari karya ciptanya

tersebut. Hal ini seperti definisi yang disebutkan oleh Abdullah Al-Mushlih dan

Shalah Al-Shawi yang menyebutkan :  Hak cipta adalah sejumlah keistimewaan

yang dimiliki oleh seorang penulis/pengarang yang bisa dihargai dengan uang,

terkadang hak ini disebut juga hak abstrak, hak kepemilikan seni/sastra atau hak-

hak intelektualitas, hak ini juga berarti harga komersial dari tulisan atau

karangannya, harga tersebut dibatasi oleh mutu dan keuntungan komersial yang

bisa direalisasikan dengan menerbitkan hasil tulisan tersebut dan

mengkomersilkannya”.54 Adanya hak ekonomi ini menunjukan bahwa setiap

pencipta memiliki kekuasaan penuh atas ciptaannya, sehingga ia mempunyai hak

untuk mendapatkan manfaat baik materi ataupun moril dari karya ciptanya

tersebut.

Dalam Islam selain hak ekonomi ada hak moral yang menjadi tanggung

jawab setiap pembuat karya cipta, pencipta memiliki hak untuk disebutkan

53 Muhammad Syamsu Al-Haq Al-'Adzim Abadi, 'Aun Al-Ma'bud Syarah Sunan Abu Dawud Juz
VII, Beirut : Dar Al-Kutub Ilmiyah, 1415 H, hal. 170
54 Abdullah Al-Muslih dan Shalah Al-Shawi, Fikih Keuangan Islam, 2010, hal. 319
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namanya ketika ciptaannya dikutip. Hal ini telah lama menjadi salah satu dari

keilmiahan dalam Islam, bahkan ia merupakan salah satu dari keberkahan ilmu,

sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Qurthuby dalam muqadimah tafsirnya.55

Usamah Muhammad Usman Khalil dalam makalahnya menyebutkan bahwa hak

cipta sebagai bagian dari hak kekayaan intelektual (al-milkiyah al-fikriyah) adalah

hak yang dimiliki oleh seseorang atas karya tulisnya dalam berbagai bentuknya.

Masjfuk Zuhdi mengatakan bahwa hak cipta adalah sebuah karya dari seseorang

berupa hasil dari kemampuan berpikir.56 Hak ini dikenal juga dengan istilah

almilkiyyat al-fikriyyah.

Sementara hak cipta dalam dunia penerbitan/perbukuan yang dimiliki oleh

penerbit dikenal dengan istilah Huquq AlThaba' (hak cetak), Haq Al-Tauzi' (hak

distribusi) dan Haq Al-Nasr (hak penerbitan). Semua hak tersebut adalah bagian

dari hak cipta yang dihasilkan oleh seorang penulis atau pengarang atas karya tulis

yang dibuat untuk pertama kali.57

I. Sifat Ibtikar

Ibtikar hanyalah sebagai gambaran pemikiran dan gambaran pemikiran ini

akan berpengaruh luas apabila telah dipaparkan atau dituangkan dalam bentuk

tulisan atau cetakan maupun dalam media-media lainnya. Buah pikiran ilmuan

55 Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakr AlQurthuby, Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Juz I hal. 27.
Beliau mengatakan
: من بركة العلم أن یضاف القول الى قائلھ : إضافة األقوال الى قائلیھا واألحادیث الى مصنفیھا فإن یقال : وشرطي في ھذا الكتاب 
"Saya mensyaratkan dalam kitab ini agar menyandarkan setiap pendapat kepada orang yang
mengungkapkannya dan menyandarkan hadits kepada penyusunnya, karena salah satu dari
keberkahan ilmu adalah menyandarkan pendapat kepada orang yang mengungkapkannya."
56 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah, Edisi Revisi Jakarta : PT. Gunung Agung : 2011 hal. 212.
57 Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, 2010 hal. 38
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sebagai ibtikar sebenarnya sebuah gambaran pemikiran yang belum berwujud

materi. Akan tetapi apabila pemikiran ini telah dituangkan dalam bentuk media

apapun, maka buah pemikiran itu akan berpengaruh luas baik dari segi material

maupun pemikiran. Oleh karena itu, menurut ulama fiqh, Ibtikar apabila dilihat

dari sisi materinya, lebih serupa dengan manfaat suatu benda atau materi, seperti

buah-buahan dan susu hewan perahan, apabila telah dipetik dari pohonya atau

perahan dari hewan itu, karena pemikiran seseorang setelah dipisahkan dari

pemikirnya dan dipaparkan pada suatu media, seminar atau sebagainya, maka

menjadi bersifat materi.58

Ulama fiqh lain membedakan antara hasil pemikiran seseorang dengan

hasil atau manfaat suatu benda dari dua sisi : Pertama, dari sisi jenisnya, manfaat

suatu benda, baik bergerak atau tidak bergerak, seperti manfaat rumah, lahan,

buah, kendaraan dan hewan, berasal dari sumber yang bersifat material, yaitu

rumah, lahan, pepohonan, kendaraan itu senidiri dan hewan. Sedangkan sumber

dari pemikiran sebagai suatu ciptaan atau kreasi seseorang bersumber dari akal

seseorang manusia yang hidup dan mengerahkan kemampuan berpikirnya. Oleh

sebab itu, dalam Ibtiikar, sumber materinya tidak kelihatan. Kedua, dari segi

pengaruhnya, manfaat dari benda-benda material merupakan tujuan utama dari

suatu benda dan manfaat inilah yang dijadikan tolok ukur dari suatu benda. Akan

tetapi, pengaruh dari sauatu pemikiran lebih besar disbanding manfaat suatu

benda, karena pemikiran yang dituangkan dalam sevbuah buku atau media lain

akan membawa pengaruh besar terhadap kehidupan manusia dan menunjukkan

58 Masduki, Nana, Fiqih Mu’amalatul Madiyah, Cetakan ke-4, Bandung: IAIN Sunan Gunung
Djati, Tahun 2010, hal 21
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jalan bagi manusia untuk menggali sumber daya alam untuk menunjang

kehidupan manusia itu. Hasil pemikiran inilah yang membedakan antara

seseorang dengan lainnya.59

Ibtikar atau hak cipta merupakan sesuatu hal yang baru dalam kajian

hukum Islam, seiring dengan kemajuan dunia keilmuan, dunia usaha dagang, dan

kehidupan social budaya masyarakat. Ibtikar secara maknawi sebagai kepemilikan

khusus, dan merupakan hasil karya intelektual manusia yang sudah selayaknya

ada penghargaan khusus dari masyarakat umum baik dari segi moral maupun

financial.60

J. Kedudukan Hak Ibtikar dan Dasar Hukumnya

Ibtikar bila dikaitkan dengan pengertian harta dalam hukum Islam,

menjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama ahli fiqh. Menurut Ulama

Hanafiyah, yang dinamakan harta adalah segala sesuatu yang mungkin disimpan

dan bisa dimanfaatkan secara wajar. Pengertian ini membawa akibat bahwa

sesuatu itu dapat dipandang harta, jika memenuhi dua unsure, yaitu:

1. dapat disimpan, maka sesuatu yang tidak bisa disimpan tidak dipandang

sebagai harta.

2. dapat dimanfaatkan secara biasa. Konsekuensi logis dari pendapat Ulama

Hanafiyah adalah yang dinamakan harta harus bersifat benda atau sesuatu

yang bersifat materi atau yang bisa diindra (kasat mata). Sedangkan

59 Ibid, hal 23
60 Madjid, Abdul, Pokok-Pokok Fiqih Muamalah dan Hukum Kebendaan dalam Islam, Cetakan
ke-7, Bandung: IAIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2011, hal. 40
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manfaat atau hak bukan dipandang sebagai harta, tetapi merupakan

kepemilikan.61

Jumhur Ulama berpendapat bahwa harta adalah segala sesuatu yang

mempunyai nilai dan orang yang merusakannya harus menggantinya atau

menaggung beban atas kerusakannya. Imam Syafi’i mengatakan, al-Mal (harta)

dikhususkan pada sesuatu yang bernilai dan bisa diperjual belikan dan memiliki

konsekuensi bagi yang merusaknya. Berdasarkan pengertian ini al-Mal (harta)

haruslah sesuatu yang dapat merefleksikan nilai finasial, dalam arti bisa diukur

dengan satuan moneter. Konsekuensi logis dari pemikiran Jumhur Ulama ini

adalah bahwa yang dinamakan harta tidak harus bersifat benda atau materi, tetapi

bisa juga manfaat atau hak dapat dipandang sebagai harta. Alasan yang digunakan

oleh Jumhur bahwa maksud orang memiliki suatu benda bukan karena semata-

mata bendanya tetapi adalah manfaat dari benda itu sendiri.62

Pendapat Jumhur Ulama bila dikaitkan dengan hak Ibtikar, maka hasil

pemikiran, ciptaan, dan kreasi seseorang termasuk harta, karena menurut mereka,

harta tidak hanya bersifat materi, tetapi juga bersifat manfaat. Atas dasar ini, maka

pemikiran, hak cipta, atau kreasi yang sumbernya adalah pemikiran manusia

bernilai harta dan kedudukan sama dengan benda-benda lain, seperti mobil,

rumah, dan sebagainya.63

Imam al-Qarafi berpendapat lain bahwa sekalipun hak ibtikar itu

merupakan hak bagi pemikirnya, tetapi hak ini tidak bersifar harta, bahkan tidak

61 Rasyid, Sulaiman, Fiqh Islam, Edisi Revisi, Cetakan ke-5, Jakarta: Attahiriyah, Tahun 2010, hal
42
62 Ibid, hal 43-44
63 Bahreisy, Husein, Himpunan Fatwa, Surabaya: al-Ikhlas, Tahun 2011, hal. 12
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terkait sama sekali dengan harta. Oleh sebab itu, menurutnya, hak ibtikar tidak

boleh diwariskan, tidak boleh diwasiatkan dan tidak boleh ditransaksikan dengan

transaksi yang bersifat pemindahan hak milik, Alsanya adalah karena yang

menjadi sumber hak adalah akal dan hasil akal yang berbentuk pemikiran tidak

bersifat material yang boleh diwariskan, diwasiatkan dan ditransaksikan. Kriteria

umum dalam harta yang dapat diwariskan, diwasiatkan atau dtransaksikan itu

adalah berbentuk harta atau yang bernilai harta. Sedangkan hak pada hasil

pemikiran seseorang merupakan hak yang tidak bernmilai harta, karena

sumbernya bukan harta, yaitu akal manusia.64

Pendapat al-Qarafi ini ditentang oleh ulama mayoritas ahli fiqh, anatar lain

dari ulama Malikiyyah, yang menyatakan bahwa sekalipun asalnya adalah akal

manusia, namun hak ibtikar setelah dituangkan dalam bentuk media memiliki nilai

harta yang besar, bahkan melebihi nilai sebagian harta benda material lain.

Menurutnya, semata-semata pemikiran yang asalnya adalah akal seseorang tidak

boleh dipindah tangankan. Akan tetapi setelah pemikiran itu dituangkan dalam

bentuk media atu yang lain, maka hasil pemikiran itu telah bersifat material dan

bernilai harta. Atas dasar ini, menurut ulama malikiyah hasil pemikiran itu dapat

dipandang sebagai harta, apabila hasil pemikiran itu sudah dituangkan dalam

bentuk tulisan, cetakan atau media apapun.65

Hak cipta atau kreasi karya intelektual manusia, merupakan hal baru dan

belum ditemukan nash hukumnya (dalil khusus) baik dari ayat al-Qur’an maupun

al-Hadits. Secara Ijtihadi dapat didasarkan pada : (1) “urf (suatu kebiasaan atau

64 Ibid, hal 13
65 Ahmad, Idris, Fiqh al-Syafi’iyah, Jakarta: Karya Indah, Tahun 2012, hal 37
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dapat yang berlaku umum dalam suatu masyarakat). Adat yang telah berjalan dan

berlaku umum dapat dijadikan dasar hukum, sebagaimana dalam kaidah hukum

Islam : “ Adat Kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum “. (2) Maslahah

Mursalah adalah sesuatu yang dianggap maslahat, namun tidak ada ketegasan

hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang

mendukung maupun yang menolaknya, tetapi maslahah itu secara subtansial

sejalan atau tidak bertentangan dengan petunjuk umum syari’at atau ruh syari’ah

maupun maqasid syari’ah.66

Konsekuensi hukum Islam memandang bahwa hak Ibtikar termasuk

kedalam kategori harta yang berakibat bagi penemu atau pencipta terhadap hasil

karya atau ciptaannya menjadi hak milik mutlak yang bersifat materi. Penemu

atau pencipta berhak atas nilai materi itu atau hak tersebut, ketika digunakan atau

dimanfaatkan oleh orang lain dengan seizinnya. Hak ini layaknya harta dan

berlaku pada hukum yang melingkupinya. Berpijak dari hal tersebut, hak Ibtikar

mempunyai kedudukan yang sama dengan kepemilikan harta lain yang bisa

ditransaksikan, diwariskan atau diwasiatkan, maka untuk menjaga eksistensi

keberadaan hak ibtikar tersebut dari hal-hal yang merusaknya harus mendapatkan

perlindungan hukum dari pemerintah lewat peraturan atau undang-undang dengan

mempertimbangkan kemaslahatan kedua belah pihak. Tindakan pemerintah

mengatur hak Ibtikar bagi warga negaranya tidak bertentangan dengan kaidah

66 Al-Fikri, t.th, al-Muamalah al-madiyah wa al-Adabiyah, Beirut: Dar al-Fikri
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hukum Islam : “ Tasharuf (tindakan) Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan

dengan kemaslahatan “.67

Rasulullah SAW sangat mencela segala tindakan yang bisa merugikan hak

orang lain. “Tidak boleh membahayakan (merugikan) orang lain”. (HR Ibn Majah

dari ‘Ubadah bin Shamit) kalangan ulama dari mazhab Maliki, Hanbali dan

Syafi’i tidak berbeda pandangan terhadap praktik pelanggaran hak cipta ini. Para

Ulama lintas mazhab itu menggolongkan hak cipta yang orisinil dan bermanfaat

sebagai harta berharga. Oleh sebab itu, Wahbah al-Zuhaili pun menegaskan

bahwa tindakan pembajakan merupakan pelanggaran atau kejahatan terhadap hak

pengarang. Pelakunya akan dipandang telah melakukan kemaksiatan yang

menimbulakan dosa.68

67 Ibid
68 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyah (Kapita Selekta Hukum Islam), Cetakan ke-4, CV Haji
Masagung: Jakarta, 2010, hal 204
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BAB III

DESKRIPSI OBYEK PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di sebuah tempat perbelanjaan pasar modern

Palembang Square yang bertempat di Jalan angkatan 45, Lorok Pakjo, Ilir Barat.

1, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30121. Palembang Square merupakan salah

satu Mall ternama dan lumayan besar yang ada di Palembang, di sana banyak

sekali pelaku-pelaku bisnis yang memiliki usaha yang berbeda-beda, seperti usaha

penjualan handphone, penjualan pakaian, penjualan sembako, penjual kaset dvd

maupun software, dan masih banyak lagi. Namun peneliti kali ini tertarik untuk

meneliti tentang usaha penjualan kaset bajakan, alasan peneliti tertarik pada usaha

tersebut untuk diteliti adalah karena usaha tersebut merupakan usaha ilegal karena

menjual produk bajakan. Penjualan kaset bajakan di mall ini ada tiga toko, dua

toko ada di lantai satu, dan satunya lagi ada di lantai dua.

Keadaan Sosial, Ekonomi, Budaya dan Keagamaan Serta Letak

Geografis

Keadaan sosial budaya di daerah Palembang tepatnya di Palembang

Square Mall mempunyai corak kehidupan sosial yang sangat berbeda satu sama

lainnya. Sebagian besar keadaan sosial budaya di Palembang Square dipengaruhi

oleh status sosial masyarakat itu sendiri, budaya tersebut masih terus berlanjut

38
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sampai saat ini. Hal ini dapat dilihat dari orang-orangnya sendiri, seperti dari cara

mereka berpakaian hingga sampai dari cara mereka berdandan.

Konsumen atau masyarakat yang membeli kaset bajakan ini tidak dapat

dipastikan, jika dilihat dari segi agama, ada yang beragama Islam, Kristen dan lain

sebagainya. Meski dalam segi agama Islam ataupun peraturan pemerintah bahwa

menjual kaset bajakan itu dilarang akan tetapi penjual kaset bajakan di Palembang

Square masih saja menjual barang-barang tersebut dan yang anehnya lagi masih

banyak masyarakat atau konsumen yang tertarik dan membeli kaset bajakan

tersebut.

Jika dilihat dari keadaan geografisnya, semua toko penjual kaset bajakan

ini tidak terlalu menonjol, karena toko penjual kaset bajakan ini ditutupi oleh

toko-toko lain, dan letaknya berada di belakang toko-toko lain, meskipun keadaan

geografisnya tidak terlalu mendukung akan tetapi toko-toko kaset bajakan ini

berhasil menarik banyak konsumen untuk membeli barang-barang mereka.

Dibanding dengan Gramedia yang juga terletak di lantai satu dan menjual kaset-

kaset original akan tetapi konsumen lebih memilih untuk membeli di toko kaset

bajakan dibanding membeli kaset yang original di Gramedia.

B. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Meskipun telah ada berbagai peraturan yang melarang memperjual belikan

barang bajakan. Namun, masih tetap saja ada para penjual yang nekat tetap

berjualan. Para pedagang hanyalah bagian kecil dari peredaran barang bajakan,

karena mereka tidak menggandakan barang tersebut sendiri. Mereka memperoleh
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dengan cara membeli barang dari salah satu agen besar yang menggandakan

tersebut, baru kemudian mereka menjual kembali barang-barang tersebut di pasar.

Dalam berdagang semua barang bajakan mereka pajang. Ini merupakan salah satu

cara yang terbilang nekat.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan

prihatin dengan maraknya praktek pembajakan karya atau hak cipta berupa lagu

dan film yang dijual secara terang-terangan di tempat umum, terutama di pusat-

pusat perbelanjaan modern. Yasonna berencana akan menggulung tempat-tempat

penjualan kaset lagu atau film bajakan dengan membuat kesepakatan bersama

antara pemerintah dengan para pemilik Mall agar mereka tidak lagi mengijinkan

penjual kaset bajakan untuk membuka stand di sana.69

“Kami mencoba membuat suatu komitmen menolak barang palsu dan

barang bajakan. Ini menjadi penguatan kembali. Banyak barang palsu yang tidak

bisa kita tolerir,” kata Yasonna usai mengadakan telekonferensi dengan seluruh

Kanwil Kemenkumham di seluruh Indonesia dalam rangka aksi simpatik peduli

kekayaan intelektual serentak, di Gedung Imigrasi Kemenkumham, Jakarta

Selatan (Jaksel). Yasonna menjelaskan, hal tersebut sudah pernah diterapkan di

sejumlah Mall besar di kota, akan tetapi di Mall seperti Palembang Square masih

saja ada yang menjual barang tersebut. Selain membuat kesepakatan dengan

pemilik Mall, menteri berusia 63 tahun tersebut mengatakan, pihaknya juga telah

69Larangan mall menjual kaset bajakan, Sumatera Ekspress, Terkini, 2016
http://www.sumeks.co.id/index.php/sumeks/update-terkini/22049-larang-mal-jual-kaset-
bajakan#sthash.P5d36NEC.dpuf
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mendorong sejumlah toko ritel ternama untuk hanya menjual kaset lagu atau film

original. “Sudah ada yang mau melaksanakan,” tuturnya.70

Yassona menjelaskan, pembajakan lagu atau film dalam kepingan CD atau

DVD merupakan hal yang serius. Menurutnya, sudah banyak seniman atau

pemilik hak cipta yang telah merugi. Tidak hanya itu, pembajakan tersebut juga

membuat negara merugi triliunan rupiah. “Karena pajaknya tidak masuk ke kas

negara,” tegasnya. Selain itu, dia juga mengatakan, pembajakan juga membuat

pertumbuhan sektor ekonomi kreatif nasional yang dimotori oleh para seniman

dalam negeri mengalami pelambatan, bahkan kemerosotan. “Kasihan, royalti

mereka dibajak. Baru bikin lagu, dua hari kemudian sudah dijual di pasar,”

tuturnya. Dia menuturkan, pihaknya tidak dapat mengatasi pembajakan karya atau

hak cipta tersebut sendirian. Karena itu, Kemenkumham akan menggandeng Polri

dan kementerian lain yang terkait. “Anggota kami terbatas, tapi bisa dibantu oleh

Polri dan Kemenkominfo untuk memblokir situs-situs lagu dan film bajakan,”

ujarnya.

Kendati demikian, Yasonna menjelaskan, pihaknya akan berhati-hati

dalam menindak penjual kaset bajakan yang telah menjamur tak terkira itu. “Ini

perlu memberikan pencerahan juga karena tidak gampang sebab masalah ini pasti

menyentuh rakyat kecil, ya penjualnya itu,” imbuhnya. Direktur Penyidikan dan

Penyelesaian Sengketa Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham Salmon

Pardede lebih lanjut menjelaskan, kesepakatan kepada pihak mall tersebut masih

bersifat himbauan. Artinya, belum ada sanksi tegas kepada mall yang masih

70 Ibid, hal 2
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mengijinkan penjualan kaset lagu dan film bajakan. “Tapi akan terus kami

monitor,” katanya. Senada dengan Yasonna, Salmon juga mengatakan, pihaknya

masih belum dapat memberikan tindakan tegas kepada penjual kaset bajakan.

Kemenkumham masih memilih opsi pendekatan persuasif agar mereka tidak lagi

menjajakan kaset bajakan. “Penjualnya akan kami berikan pembinaan,”

ucapnya.71

Dihubungi terpisah, Kepala Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) Triawan

Munaf saat dihubungi mengatakan, persoalan pembajakan karya lagu atau film di

Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Selain kurangnya law

enforcement, lanjut dia, aparat kepolisian tidak dapat menindak penjual kaset

bajakan jika tidak ada pengaduan. “Karena itu delik aduan, jadi harus ada

aduannya dulu baru ditindak. Kalau tidak ada, ya polisi tidak bisa memproses

walaupun mereka jualannya di depan kantor polisi,” kata Triawan. Triawan juga

mengaku heran dengan para seniman atau pihak produser lagu atau film yang

enggan segera melaporkan pihak yang telah membajak karyanya. Karena itu, dia

mendorong para seniman agar jangan segan untuk menuntut haknya demi

menekan aksi pembajakan di tanah air.72

Selain itu, Triawan juga menjelaskan, yang menjadi masalah lain sulitnya

memberantas pembajakan karya yakni semakin derasnya akses mendapatkan lagu

atau film dari internet. “Sebenarnya sejak 10 tahun terakhir ini masyarakat

perlahan mulai meninggalkan bentuk fisik (CD/DVD lagu atau film bajakan, red).

Sekarang lebih memilih melihat di internet,” ujarnya. Karena itu, dia mengatakan,

71 Larangan mall menjual kaset bajakan, Sumatera Ekspress, Terkini, Loc.cit, 2016, hal 4
72 Ibid, hal 4
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pemerintah dan polisi perlu melakukan upaya yang lebih ekstra jika memang

berniat memberantas pembajakan karya atau hak cipta. Tidak hanya mengejar

pihak penjualnya, tapi juga menumpas pihak produsen. “Percuma kalau hilirnya

saja yang diurus, pabrik CD/DVD bajakan yang menjadi hulunya juga harus

diurus,” tandasnya.73

C. Toko-Toko yang Menjual Kaset Bajakan di Palembang Square

1. Game Boyz

Toko ini merupakan toko milik individu yang membuat usaha di

Palembang Square tepatnya di lantai satu, toko ini sudah cukup lama ada di

Palembang Square dan juga banyak masyarakat atau konsumen yang tertarik

berbelanja di toko ini, jika dilihat toko ini setiap harinya selalu dikunjungi oleh

konsumennya, entah itu untuk membeli atau juga hanya melihat-lihat. Toko ini

menjual banyak sekali kaset dari kaset DVD, lagu-lagu, perangkat lunak komputer

seperti software, sampai kaset game untuk Playstation, sangat disayangkan kaset-

kaset yang dijual di toko ini semuanya merupakan kaset bajakan, harganya

terbilang sangat murah. Untuk kaset DVD, lagu-lagu dan game Playstation bisa

mencapai Rp 6.000,00,- lalu untuk harga perangkat lunak komputer seperti

software bisa mencapai Rp 30.000,00,- per kasetnya.

73 Sulitnya Memberantas Pembajakan Karya, Artikel Surat Kabar, Tanggal 25 Desember 2012
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2. Plasa Disc

Toko ini juga merupakan toko milik individu yang menjual barang-barang

bajakan, toko ini sendiri bersebelahan dengan toko Game Boyz, meskipun

bersebelahan barang-barang yang dijual pun terbilang sama. Di Plasa Disc ini

menjual kaset seperti dvd film, lagu-lagu, software dan juga kaset game

playstation, bisa dibilang toko ini  dengan toko Game Boyz merupakan toko yang

menerapkan sistem persaingan pasar sempurna karena dengan lokasi yang

berdekatan mereka menjual barang-barang yang sama.

Jika dilihat dari harga yang yang ditawarkan toko ini juga terbilang

memberikan harga yang murah kepada konsumen untuk produk mereka, harga

yang diberikan dari Rp 6.000,00,- per kaset hingga mencapai Rp 30.000,00,- per

kaset. Harga yang sama seperti toko pesaingnya. Meskipun begitu toko ini juga

dapat menarik masyarakat atau konsumen untuk membeli produk mereka.

3. Square Music

Dari namanya sendiri sudah terlihat jelas bahwa toko ini identik dengan

musik, toko ini terletak di Palembang Square Mall tepatnya di lantai dua, toko ini

banyak menjual barang-barang yang berkaitan dengan musik, seperti headset,

earphone, dan sejenisnya. Meskipun identik dengan musik toko ini juga menjual

kaset-kaset bajakan. Toko ini juga cukup terbilang sudah sangat lama berada di

Palembang Square Mall, meski begitu toko ini masih dapat menarik minat

konsumen untuk berbelanja di tempat mereka. Walau bagaimanapun kaset

bajakan di toko ini akan tetap ada pembelinya karena jika dibandingkan dengan
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kaset original yang terbilang cukup mahal, masyarakat akan lebih memilih kaset

bajakan yang terbilang murah di toko ini.

D. Perbedaan Kaset Bajakan dengan Original

Kaset Bajakan

1. Harganya yang terbilang cukup murah, berkisar Rp 5.000 sampai Rp

10.000,

2. Satu DVD bisa berisi banyak film (bisa mencapai enam hingga sembilan

film),

3. Tidak ada hollogramnya,

4. Jika film-film baru biasanya kualitasnya kurang jernih atau memuaskan

karena mereka merekam di bioskop secara sembunyi-sembunyi,

5. Tidak ada box-setnya,

6. Tidak ada pita pajak dari pemerintah, dan

7. Subtitle untuk Bahasa Indonesia kadang tersedia kadang juga tidak,

kebanyakan subtitle Bahasa Inggris.

Kaset Original

1. Pastinya ada hollogram asli di covernya, dan ada logo lunas pajak,

2. Tercantum harga di depan cover kaset,

3. Ada pita pajak dari pemerintah,

4. Harga terbilang cukup mahal, berkisar Rp 50.000 bahkan lebih,
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5. Gambar lebih jernih dan bagus, dan

6. Ada subtitle Bahasa Indonesia.74

E. Kerugian yang Timbul Akibat Penjualan Kaset Bajakan

1. Menurunkan kreativitas para generasi muda maupun mereka yang

memiliki bakat. Pembajakan bisa membuat masyarakat menjadi malas

untuk menyalurkan bakatnya karena tidak ada yang menghargai hasil

karyanya namun justru dibajak oleh orang lain.

2. Pemerintah tidak akan mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu

karya cipta. Kurangnya penerimaan pajak tentu akan menghambat

pertumbuhan ekonomi negara.

3. Situs/Web/Blog ilegal akan semakin banyak, kemudahan saat mengakses

di situs-situs ilegal dapat membuat masyarakat bepihak ke situs tersebut

karena lebih mudah, murah tanpa harus mengeluarkan banyak uang.75

74 http://id.crowdvoice.com/post/ciri-ciri-dvd-vcd-yang-original-yang-bajakan-2k8a
75 Surat Kabar Berita, Efek Pembajakan Musik di Dunia Internet, 21 Oktober 2013
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BAB IV

Analisis Terhadap Obyek Penelitian

A. Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan Kepemilikan Islam

Terhadap Penjualan Kaset Bajakan

M. Hutauruk berpendapat bahwa jual beli peroduk bajakan mengandung

bahaya (dlarar), karena merugikan orang lain dan tidak mematuhi undang-

undang. Bahaya itu bisa berwujud materi atau moral walaupun dari satu sisi

kelihatannya seolah-olah menolong masyarakat banyak dengan harganya yang

lebih murah. Bentuk kerugian itu di antaranya; Pertama, pembajak tidak

menyadari dan menghargai jerih payah pencipta untuk menghasilkan karyanya

yang telah menghabiskan waktu, tenaga, dan dana. Kedua, pembajak tidak

mengakui jasa pencipta untuk kemajuan ilmu pengetahuan, kesusastraan, dan

kesenian. Ketiga, pembajak tidak mengakui adanya jasa orang atau

perusahaan/penerbit yang dengan penuh resiko menyediakan modal untuk

menyiarkan, mencetak, dan memperbanyak karya cipta tersebut. lebih dari itu,

perusahaan atau percetakan harus membayar berbagai pajak dan royalty pencipta.

Sedangkan pembajak, selain melakukan pembajakan mereka juga tidak membayar

pajak royalty dari bajakannya tersebut sehingga selain merugikan pencipta dan

perusahaan, pembajak juga telah merugikan Negara.76

Dalam Haq Ibtikar Islam menerangkan larangan yang sangat jelas dalam

mengambil hak orang lain, karena haq Ibtikar sendiri merupakan hak cipta yang

76 M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Cet. 3 Jakarta: Penerbit Erlangga, 2011, hal. 108.
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talah dibuat oleh seseorang dengan susah payah dan apabila ada orang yang

menjiblak atau tanpa sengaja mengambil dalam arti memperbanyak hasil karya

lalu menjualnya secara masal tanpa diketahui oleh penciptanya itu hukumnya

haram dan akan mendapat dosa.77 Terkait dengan penelitian ini bahwa penjualan

kaset bajakan yang ada di Palembang Square telah melanggar hak kepemilikan

seseorang, meskipun demikian akan tetapi masih saja penjualan kaset bajakan di

Palembang Square masih terus ada, kasus penjualan kaset bajakan ini bukanlah

hal yang baru, meskipun begitu penjualan kaset bajakan masih saja membanjiri

kota Palembang ini salah satunya berada di Palembang Square. Jika disimpulkan

secara umum mengapa hal ini masih terus dilakukan, bisa dilihat dari nilai

ataupun harga dari kaset bajakan tersebut, harga satu kaset bajakan bisa seharga

Rp 6.000 untuk kaset film, game, ataupun lagu sedangkan untuk kaset bajakan

untuk software atau aplikasi komputer bisa sampai Rp 30.000 per kasetnya. Harga

terebut merupakan harga yang sangat murah dibandingkan dengan harga yang

asli.78

Selain dari teori Haq Ibtikar peneliti juga memakai teori hak dan

kepemilikan, dalam Islam sendiri telah diatur sedemikian rupa hak dan

kepemilikan seseorang dan jika hal tersebut dilanggar misal mengambil hak dan

kepemilikan orang lain maka hal tersebut telah melanggar perintah Allah dan

tentunya akan mendapat dosa.79 Teori ini sangat berkaitan sekali dengan kasus

penjualan kaset bajakan di Palembang Square, jika ditelusuri secara jelas para

77 A Karim Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam Edisi ke empat, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada,
hal. 35
78 Hasil Observasi Penelitian Tanggal 10 Febuari 2017
79 Abdul Majid, Fiqih Muamalah, PT Grafindo Persada: Jakarta, 2010, hal. 40
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pelaku bisnis kaset bajakan di Palembang Square ini telah mengambil hak dan

kepemilikan orang lain, di mana hasil karya seseorang berupa baik itu film,

lagu/musik, game, dan software yang telah susah payah dibuat oleh orang yang

bersangkutan dan dengan mengeluarkan modal yang tidak terbilang murah, para

pelaku bisnis kaset bajakan malah dengan seenaknya mengcopy hasil karya

mereka dan mencetaknya secara masal kemudian menjualnya dan keuntungan

yang didapat malah menjadi keuntungan pribadi. Hal ini sangat disayangkan

karena hal ini sama saja membuktikan bahwa usaha dari seseorang yang telah

menciptakan sebuah karya itu sama sekali tidak dihargai.

Peneliti juga menggunakan teori hak cipta dalam penelitian ini, hak cipta

sendiri jika dilihat di dalam pasal 1 ayat 1 UUHC No. 16 tahun 2002 adalah

sebuah hak ekslusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau

memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi

pembatasan-pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku.80 Dari

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa hak cipta adalah sesuatu yang sangat

istimewa bagi seseorang yang telah menghasilkan sebuah karya, hal ini juga

berarti hasil karyanya telah diakui oleh negara.

Akan tetapi jika dikaitkan dengan kasus penjualan kaset bajakan di

Palembang Square kenyataannya hak cipta seseorang malah dianggap sebelah

mata tidak hanya itu bahkan para manajemen yang mengelola Palembang Square

sendiri seolah-olah tidak ingin tau apa-apa saja yang terjadi di kawasan

Palembang Square. Para pelaku bisnis kaset bajakan ini sebelum ingin berjualan

80 Undang-undang No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta
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kaset bajakan di Palembang Square mereka terlebih dahulu menemui orang-orang

manajemen Palembang Square terlebih dahulu dan orang-orang manajemen

Palembang Square akan menanyakan akan membuka usaha apa di tempat mereka,

tentu para pelaku bisnis kaset bajakan ini menjawab secara jujur akan menjual

kaset bajakan akan tetapi orang-orang manajemen Palembang Square tidak terlalu

memikirkan hal tersebut, seolah-olah seperti mereka (orang-orang manajemen

Palembang Square mall) hanya ingin mendapatkan uang atau keuntungan dari

pelaku bisnis kaset bajakan yang menyewa lokasi di Palembang Square.81

Penjualan kaset bajakan di Palembang Square telah ada sejak tahun 2010,

menurut keterangan dari penjual kaset bajakan bernama sari di Palembang Square

bahwa mereka memilih lokasi disana karena Palembang Square merupakan pusat

perbelanjaan modern oleh karena itu sudah pasti akan ada banyak orang yang

akan datang ke sana. Untuk mendapatkan tempat atau lokasi berjualan di

Palembang Square tidaklah mudah, hal pertama yang dilakukan ialah dengan cara

mendatangi kantor menejemen Palembang Square kemudian memesan tempat

yang diinginkan, jika tempat yang diinginkan telah ada orang yang menempatinya

maka calon penyewa tempat haruslah menunggu dengan sabar sampai orang yang

ada di tempat atau lokasi yang diinginkan tersebut habis masa sewanya dan tidak

memperpanjang masa sewanya lagi.82

Toko kaset bajakan di Palembang Square merupakan toko milik individu,

harga sewanya saja tidaklah murah, penjual kaset bajakan di Palembang Square

bisa membayar Rp 10.000.000 sampai Rp 11.000.000 per bulannya untuk

81 Hasil Wawancara Penelitian dengan penjual kaset bajakan tanggal 28 Febuarai 2017
82 Hasil Wawancara Penelitian dengan penjual kaset bajakan Tanggal 28 Febuari 2017
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menyewa lokasi di Palembang Square tersebut. Di Palembang Square memiliki

beberapa aturan yang terbilang cukup ketat untuk para penyewa lokasi atau tempat

di Palembang Square tersebut, yang Pertama ialah nama toko haruslah dicetak

dengan huruf 3D, lalu yang kedua ialah setiap toko haruslah buka pada jam 10.00

pagi dan tutup jam 10.00 malam, lalu yang terakhir ialah lantai keramik toko tidak

boleh diganti, harus tetap bewarna putih.83

Para penjual kaset bajakan di Palembang Square tidak memproduksi

sendiri kaset bajakan yang mereka jual, mereka membelinya dari orang lain, dan

orang lain tersebut memperoleh kaset bajakan dari dirinya sendiri. Pada jaman

modern saat ini semua orang tau dengan yang namannya internet, di internet ini

kita bisa memperoleh banyak hal seperti informasi sampai penjualan produk-

produk online, hal seperti inilah terkadang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang

tidak bertanggung jawab. Dengan keahlian yang cukup tinggi seorang Programer

dapat mengakses situs-situs yang menjual produk-produk Online dan

mengubahnya menjadi tempat situs yang menjual produk secara gratis, beberapa

di antaranya ialah film, lagu, game, dan software. Ada beberapa Programer yang

mendownload film, lagu, game, dan software secara ilegal kemudian mereka

memindahkan file tersebut ke dalam kaset kemudian menjualnya Dengan hal ini

mereka bisa mendapatkan penghasilan dengan mudah.84

Menurut seorang konsumen bernama Ria Dwi Astuti menerangkan bahwa

lebih suka membeli kaset bajakan karena yang pertama ialah harga kaset bajakan

yang murah, yang kedua karena kaset bajakan mudah didapat, dan yang ketiga

83 Hasil Wawancara Penelitian dengan penjual kaset bajakan Tanggal 28 Febuari 2017
84 Hasil Wawancara Penelitian dengan Penjual kaset bajakan Tanggal 28 Febuari 2017
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bahwa ia tidak mengetahui tempat atau lokasi di mana ia bisa membeli kaset

original. Dalam keterangannya selanjutnya ialah bahwa kaset bajakan dan original

itu sama saja, harapan konsumen bahwa jika harga dari kaset original dapat

diturunkan mereka akan beralih dari kaset bajakan ke kaset original. Di Gramedia

Palembang Square sendiri menjual kaset Original akan tetapi jika dilihat dari

harganya pastilah konsumen lebih tertarik membeli kaset bajakan. Kaset original

di Gramedia harganya bisa mencapai ratusan ribuan untuk satu kasetnya.85

Dalam kasus maraknya penjualan kaset bajakan salah satunya di

Palembang Square hal yang harus dilakukan agar hal ini bisa berkurang ataupun

juga menghilang ialah yang pertama dari segi internet. Jika sistem security di

internet bisa diperketat lagi maka para Programer akan kesulitan untuk

mengakses ataupun menghack sistem internet selain itu juga peran aparat haruslah

tegas dalam hal pelanggaran penjualan kaset bajakan ini, jika aparat yang

berwajib telah menegakkan hukum dan selalu mengawasi jalannya peredaran

kaset bajakan ini maka dengan begitu penjualan kaset bajakan ini akan berkurang

dan lama kelamaan akan menghilang dengan sendirinya.86

Dalam bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai teori-teori yang

dipakai peneliti untuk meneliti kasus kaset bajakan ini, seperti teori ekonomi

Islam, teori hak dan kepemilikan dan teori hak cipta dalam Islam. Jika dilihat dari

ketiga teori tersebut penjualan kaset bajakan di Palembang Square ini telah

melanggar aturan-aturan yang ada dalam teori tersebut, dan tidak hanya itu

penjualan kaset bajakan di Palembang Square ini telah banyak merugikan orang

85 Hasil Wawancara Penelitian dengan Konsumen tanggal 26 Febuari 2017
86 Hasil Wawancara Penelitian dengan konsumen tanggal 26 febuari 2017
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lain, meskipun harga kaset bajakan terbilang sangat murah dan dapat menarik

minat konsumen untuk membelinya akan tetapi di sisi lain telah sangat merugikan

pihak perusahaan yang telah mencetak dan mengedarkan kaset original atau asli,

orang yang menciptakan karya dan pemerintah.

Dari hasil wawancara peneliti dapat menyimpulkan bahwa ada beberapa

aspek atau peran yang harus diperhatikan agar penjualan kaset bajakan dapat

berkurang atau menghilang, yaitu :

1. Peran pemerintah

Pemerintah seharusnya dapat memberi sanksi hukuman yang lebih kepada

pelaku bisnis kaset bajakan agar mereka tidak lagi menjual kaset bajakan.

Meskipun hukum dalam UUD telah sangat jelas menerangkan bahwa menjual

barang bajakan itu dilarang, seharusnya hukum tersebut bisa ditaati bukan malah

sebaliknya. Pemerintah dalam hal ini memliki peran yang sangat penting,

setidaknya pemerintah harus memberikan arahan ke aparat-aparat negara untuk

menindak tegas kepada pelaku bisnis kaset bajakan ini. Pemerintah juga harus

mengawasi aktivitas internet yang ada pada saat ini, karena kurangnya

pengawasan dari segi internet ini banyak orang-orang yang tidak bertanggung

jawab yang mencoba untuk mengakses jaringan atau situs yang seharusnya

diakses secara berbayar diubah menjadi gratis. Hal ini lah yang dilakukan oleh

orang-orang (Programer) untuk mendapatkan data film, lagu, game dan juga

software.
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2. Peran ahli agama

Dalam hal ini peran ahli agama seperti ulama ataupun uztad bisa terbilang

cukup penting, para ahli agama dapat menjelaskan kepada masyarakat bahwa hal

seperti membajak karya seseorang itu merupakan hal yang haram. Dengan

penjelasan seperti ini masyarakat akan berpikir dua kali untuk membeli kaset

bajakan, oleh karena itu para ahli agama haruslah terus mengingatkan kepada

masyarakat berulang kali mengenai hal ini, jika hanya menjelaskannya satu kali

kemungkinan masyarakat belum bisa menerapkannya. Dalam hal ini masyarakat

dan para ahli agama harus bisa saling memahami satu sama lain agar tidak terjadi

perpecahan.

3. Peran masyarakat

Sama halnya dengan pemeintah, masyarakat juga berperan penting dalam

kasus penjualan kaset bajakan ini, masyarakat yang tergolong sebagai konsumen

seharusnya bisa memahami bahwa menjual kaset bajakan itu salah baik di mata

hukum negara atau di mata hukum agama Islam. Oleh karena itu masyarakat yang

tergolong sebagai konsumen sebaiknya beralih dari kaset bajakan ke kaset

original, masyarakat (konsumen) juga seharusnya saling mengingatkan satu sama

lain agar tidak membeli kaset bajakan. Meskipun harga kaset bajakan yang

terbilang sangat murah dan menarik pembeli (konsumen) jika bisa dijelaskan

kepada sesama konsumen dengan baik maka sedikit demi sedikit masyarakat
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(konsumen) akan mengerti dan tidak lagi membeli kaset bajakan. Dan pada

akhirnya konsumen kaset bajakan akan berkurang dan menghilang.

4. Peran hukum

Dalam hal ini jika hukum dijalankan dengan benar maka penjualan kaset

bajakan seperti kasus ini akan cepat menghilang, hukum yang ada pada saat ini

terbilang cukup lemah. Hukum seharusnya dijalankan dengan semestinya akan

tetapi masih ada saja oknum yang tidak dapat menjalankan hukum dengan

semestinya. Hal ini seharusnya lebih diperhatikan lagi, oknum-oknum yang

melalaikan tugasnya dan tidak menjalankan hukum dengan semestinya seharusnya

dapat ditindak tegas juga. Memperbaiki manajemen hukum dan sumber daya

manusianya adalah hal yang utama agar hukum yang ada di Indonesia dapat

berjalan dengan baik.

5. Peran Perusahaan

Telah diketahui bahwa harga kaset original itu sangatlah mahal dan

berbeda dengan harga kaset bajakan. Harga mahal itu dikarenakan sebuah

perusahaan terkait dalam hal pembuatannya, perusahaan tertentu akan membantu

mencetak dan juga menyebarkan karya seseorang tentunya sebuah perusahaan

tertentu melakukan hal tersebut karena hanya ingin mendapatkan keuntungan.

Akan tetapi untuk mencetak dan menyebarkan karya seseorang tidaklah mudah,

sebuah perusahaan harus memberikan royalti kepada seseorang yang membuat

karya tersebut sesuai kesepakatan kemudian perusahaan masih harus membayar

pajak ke negara agar diperbolehkan menyebarkan karya seseorang untuk dijual.
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Dalam hal ini negara juga mendapatkan keuntungan dari penjualan kaset original.

Hal tersebutlah yang membuat kaset original bisa menjadi sangat mahal, akan

tetapi jika perusahaan yang bersangkutan bisa mendata keadaan sekitar tempat

yang menjadi lokasi penjualan kaset original milik perusahaan yang bersangkutan,

seperti mendata keadaan ekonomi masyarakat yang tinggal di sekitarnya dan

menentukan harga yang sesuai dengan keadaan ekonomi masyarakat maka

masyarakat akan dipastikan lebih memilih kaset original dibandingkan kaset

bajakan.

Jadi dengan adanya kelima peran di atas apabila semuanya dijalankan

dengan benar maka penjualan kaset bajakan akan berkurang bahkan bisa

menghilang baik di Palembang Square mall maupun di tempat lain, tentu hal ini

akan berjalan dengan baik apabila setiap individu dapat saling mengingatkan dan

saling bekerja sama agar terciptanya sistem ekonomi yang baik.

B. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penjualan Kaset Bajakan di

Palembang Square Mall yang Masih Dilakukan

Dalam hal ini tentunya banyak hal yang mempengaruhi adanya keberadaan

kaset bajakan di Palembang Square Mall, faktor-faktor tersebutlah seharusnya

tidak boleh kita abaikan akan tetapi jika dilihat dari fakta yang telah ada selama

ini banyak masyarakat yang seolah-olah tidak ingin tau mengapa atau bagaimana

kaset bajakan terus ada di kawasan perbelanjaan modern seperti Palembang

Square ini. Oleh karena itu peneliti mencoba untuk menganalisis hal ini dan dari

beberapa data yang telah diperoleh peneliti melalui wawancara dan observasi,
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peneliti menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran kaset

bajakan di Palembang Square Mall sebagai berikut:

1. Kesadaran Individu atau Masyarakat

Penjualan kaset bajakan di Palembang Square ini tidak lepas hubungannya

dengan masyarakat (konsumen) tentunya selagi masih ada konsumen yang ingin

membeli kaset bajakan, secara tidak langsung keberadaan kaset bajakan akan terus

ada. Pastinya kesadaran yang ada pada diri seseorang timbul akibat perbuatannya

sendiri dan ada kalanya kesadaran seseorang timbul akibat faktor dari luar dirinya.

Jika kesadaran masyarakat telah ada, secara tidak langsung mereka akan

membentengi diri mereka untuk tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan,

baik yang tidak diperbolehkan negara maupun agama.

2. Sosialisasi Pemerintah dan Tokoh Agama

Sosialisasi merupakan hal yang sangat penting karena dalam sosialisasi

yang dilakukan oleh pemerintah dan tokoh agama, ini akan membuktikan bahwa

pemerintah dan juga tokoh agama memperhatikan masalah-masalah seperti ini dan

mengajak masyarakat untuk membantu agar masalah seperti ini dapat

diselesaikan. Meskipun dengan sosialisasi ini kemungkinan masyarakat untuk

menjual dan juga membeli kaset bajakan menjadi hilang itu sangat kecil karena

seperti yang dijelaskan dalam faktor yang pertama tadi, yang paling utama

dilakukan ialah dengan menimbulkan kesadaran pada diri masyarakat itu sendiri

agar melakukan apa yang benar dan meninggalkan apa yang salah.
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3. Penegak hukum

Dalam hal ini hukum haruslah dapat dilaksanakan dengan baik, jika

berbicara tentang hukum tentu saja sangat berkaitan dengan pemerintah. Karena

pemerintahlah yang memiliki wewenang untuk membuat suatu aturan dan

menjaga pelaksanaan atas aturan-aturan tersebut. Pemerintah juga harus lebih

tegas memberikan sanksi dan hukuman bagi yang melanggar aturan-aturan yang

telah dibuatnya. Demikian juga dengan penjualan kaset bajakan di Palembang

Square ini, jika tidak ada sanksi  yang tegas untuk para penjual kaset bajakan ini

maka mereka akan terus menjual barang bajakan tersebut tanpa adanya rasa takut

pada diri mereka.

Ketiga faktor inilah yang paling mempengaruhi penjualan kaset bajakan di

Palembang Square yang terus ada sampai sekarang, ketiga faktor tersebut

dikatakan cukup dominan karena masing masing faktor yang telah dijelaskan di

atas memiliki pengaruh besar yang mengarah ke hal yang buruk jika terus

diabaikan.
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BAB V

Penutup

A. Kesimpulan

Dari semua data yang telah ada dalam skripsi ini peneliti menyimpulkan bahwa:

1. Jika dilihat dari hari demi hari penjualan kaset bajakan di Palembang

Square Mall ini tidak berkurang sedikitpun, setiap harinya selalu saja ada

konsumen yang datang untuk membeli kaset bajakan di sana. Penjualan

kaset bajakan di Palembang Square ini masih akan dilakukan oleh individu

selagi masih ada konsumen yang mencari dan menginginkan kaset dengan

harga yang murah, sekilas dilihat penjualan kaset bajakan ini memang

memberi keuntungan bagi konsumen yang tidak mampu membeli kaset

original yang harganya terbilang sangat mahal namun di sisi lain juga ada

pihak yang dirugikan oleh karena itu hal ini memang tidak dapat dibiarkan

begitu saja. Menurut peneliti penjualan kaset bajakan ini masih dilakukan

di Palembang Square Mall selain dari faktor masyarakat atau konsumen,

pihak aparat yang bertanggung jawab, dan perusahaan yang mencetak dan

menerbitkan kaset original juga mempunyai tanggung jawab. Jika pihak

aparat yang bertanggung jawab dapat melaksanakan tugasnya dengan

benar seharusnya dapat menindak tegas para penjual kaset bajakan di

Palembang Square Mall tersebut, seperti memberikan sanksi ataupun

menyita kaset bajakan yang dijual di sana. Kemudian dari pihak

perusahaan yang mencetak dan menerbitkan kaset original, jika

perusahaan tersebut dapat mengubah mekanisme harga kaset original

59
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maka masyarakat akan membeli kaset original dan meninggalkan kaset

bajakan, harga dari kaset bajakan tersebut bisa ditentukan dari keadaan

status ekonomi penduduk yang berada disekitar sana.

2. Jika dianalisis dengan konsep haq Ibtikar dalam hak dan kepemilikan

Islam terhadap kaset bajakan, maka para penjual kaset bajakan di

Palembang Square Mall ini sama sekali tidak memikirkan hal ini, haq

Ibtikar sendiri merupakan hak cipta, yaitu sebuah karya yang telah

diciptakan seseorang melalui buah pikirannya kemudian ia tuangkan ke

dalam sebuah buku atau media yang lainnya. Dalam kasus penjualan kaset

bajakan ini media yang digunakan adalah elektronik. Sang pembuat karya

tersebut menggunakan media elektronik untuk mempermudah pembuatan

karyanya setelah itu mereka menyebarkan karya tersebut dalam bentuk

kaset dan juga internet dan dibantu oleh sebuah perusahaan. Hal ini lah

yang terkadang yang dimanfaatkan oleh para penjual kaset bajakan.

Padahal dalam al-Qur’an surah an-Nisa ayat 29 Allah telah berfirman

bahwa kita sebagai manusia sangat dilarang mengambil hak milik orang

lain dengan cara yang bathil atau haram.



61

B. Saran

Dengan selesainya peneliti menuangkan seluruh kemampuan dan kemauan

yang ada mengenai pembahasan “Analisis Konsep Haq Ibtikar Dalam Hak dan

Kepemilikan Islam terhadap Penjualan Kaset Bajakan di Palembang Square Mall”

maka peneliti akan menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

“Bagi masyarakat hendaknya untuk senantiasa berpegang teguh pada sumber

hukum Islam yaitu al-Qur’an dan as-Sunnah dan negara dalam setiap langkah

perdagangan atau bisnisnya, bagi yang beragama Islam dan bagi yang tidak

beragama Islam hendaknya cukup senantiasi berpegang teguh pada

kepercayaannya sendiri dan juga hukum negara agar tidak ada penyalahgunaan

hukum yang telah diatur sedemikian rupa ini.”



62

Daftar Pustaka

A. Karim Adiwarman, Ekonomi Mikro Islam Edisi Keempat, (Jakarta: PT Raja
Grafindo Persada, 2012)

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, Jakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 2010
Al-Qur’an Online, http://www.quran30.net/2012/08/surat-al-baqarah.html
An-Nabhani,Taqyuddin, Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Persektif Islam,

Risalah Gusti, 2011, Surabaya

Badroen Faisal, Arif Mufraeni, Suhendra, dan Bashori Ahmad, Etika Bisnis dalam
Islam, Kencana: Jakarta, 2012

Burhan Bungi, Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan
Metodologis Kearah Penguasa Modal Aplikasi (Jakarta: PT. Raja
Grafindo Persada, 2010)

Dr. Hussain Shahata, Business Ethics in Islam, Al-Falah Foundation, Edisi Revisi,
2011

DVD dan CD bajakan masih diminati masyarakat, Tribun Sumsel, Edisi Selasa,
26 Juli 2016

Harahap Sofyan S, Etika bisnis dalam Perspektif Islam, Salemba Empat: Jakarta,
2011

Husain Hamid Mahmud, al-Nizham al-Mal wa al-Iqtishad fi al-islam, (Riyadh:
Dar al-Nasyr al-Dauli, 2010)

Karim, M.A S.E, Adiwarman. Ir.,Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, The
International Institut of Islamic Thought Indonesia, 2010, Jakarta

Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Revisi, (Jakarta,
Indonesia: PT Gramedia, 2012

Lexy J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya,
2010)

Lubis, Ibrahim, H. Drs, Ekonomi Islam Suatu Pengantar, Kalam Mulia, 2012
Jakarta

Majid Fakhry, Etika dalam Islam, Edisi Revisi, Pustaka Pelajar, 2011
Milez, M. B. Dan Humberman, A. M. 2013. Analisis Data Kualitatif. Penerjemah

Rohendi. Jakarta: UI-Press

Moh. Nazir. Ph. D, Metode Penelitian (Jakarta: PT. Ghalia Indonesia, 2011)



63

Monzer Kahf, Islamic Economic Analytical of the Functioning of the Islamic
Economic System, terjemahan. Machnun Husein, Ekonomi islam Tela’ah
Analitik Terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, cet 3 (Yogyakarta:
Pustaka Pelajar, 2011)

Nachimas, C.F, Research Methods in the Social Sciences, Edisi Revisi, (New
York: St. Martin’s Press, 2011

Nasution, M. A. , S. Azas-azas Kurikulum, Penerbit Terate, Bandung, 2010
Palembang Banjir Kaset Bajakan, Sriwijaya Post, Edisi Rabu, 16 Juni 2010
Rafiq Yunus al-mishri, Ushul al-iqtishad al-islami, Edisi Revisi (Damsyiq: Dar

al-Qalam), 2010

Rony Hanitijo, Metode Penelitian Hukum dan Jurimeter (Jakarta: Ghalis, 2012)
Rozalinda, Ekonomi Islam Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi,

(Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015)

Sharif Chaudhry Muhammad, Sistem Ekonomi Islam Prinsip Dasar, Cetakan
kedua, Kencana Prenamedia Group: Jakarta, 2014

Sholahuddin, M. S.E, M.Si., Asas-asas Ekonomi Islam, PT.Raja Grafindo
Persada, 2013, Jakarta

Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prakter, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2011)

Tinggal Download, Bakar, Lalu Jual ke Pasar, Sriwijaya Post, Edisi Sabtu, 27
Desember 2014

Veithzal Rifai et al., Islamic Business and Economic Etics, (Jakarta: Bumi
Aksara, cet.1, 2012)

Yatim Riyanto, Metodologi Penelitian Pendidikan Tinjauan Dasar, (Surayaba:
SIC, 2012)



Lampiran

Gambar 1.1 di pintu masuk Palembang Square Mall



Gambar 1.2 di Toko Kaset Bajakan Palembang Square Mall



Gambar 1.3 di Toko Kaset Bajakan Palembang Square Mall



Gambar 1.4 di Toko Kaset Bajakan Palembang Square Mall



Gambar 1.5 di Toko Kaset Bajakan Palembang Square Mall



Gambar 1.6 Contoh Kaset Original di Gramedia Palembang Square Mall



Gambar 1.7 Contoh Kaset Bajakan di Palembang Square Mall



Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan Wawancara ke Produsen

1. Sejak Kapan Berjualan Kaset DVD/Software di Palembang Square?
2. Mengapa Memilih Lokasi di Palembang Square?
3. Mengapa Lebih Memilih Berjualan Kaset DVD dan Software?
4. Bagaimana Cara Mendapatkan Tempat Berjualan di Palembang Square?
5. Apakah Toko ini Memiliki Struktur Organisasi?
6. Apakah Toko ini Hanya Menjual Kaset Bajakan Saja atau Memproduksinya juga?
7. Berapa Harga Sewa Tempat di Palembang Square?
8. Apakah Ada Aturan-Aturan Tertentu Dari Pihak Palembang Square Saat Ingin

Menyewa Lokasi atau Tempat yang Bersangkutan?
9. Apa Setiap Harinya Konsumen Terus Bertambah?

Pertanyaan Wawancara ke Konsumen

1. Mengapa lebih tertarik membeli kaset bajakan dibanding dengan kaset original?
2. Bisa berikan terhadap penjual kaset original agar bisa menarik minat konsumen dan

meninggalkan kaset bajakan?
3. Dalam satu bulan bisa berapa kali membeli kaset bajakan?
4. Biasanya membeli kaset bajakan jenis apa?
5. Apakah anda punya koleksi kaset original?
6. Dalam UUD menerangkan larangan bahwa menjual kaset bajakan itu dilarang,

menurut anda apa yang menyebabkan kaset bajakan yang tidak pernah hilang dari
pasaran meski telah dilarang dalam UUD?
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