
 

 

ABSTRAK 

 

Nur Fadhilah Dewi Karimah : Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang Perlindungan 

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Terhadap Jual Beli Buku Bajakan (Studi Kasus Toko Buku di 

Desa Cipadung). 

       Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena praktek jual beli buku hasil bajakan 

dibeberapa toko buku di desa cipadung yang dilakukan antara pemilik toko buku dengan 

masyarakat dan mahasiswa yang berada disekitarnya. Praktek jual beli ini secara hukum tidak 

diperbolehkan baik dalam hukum Islam berdasarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) maupun berdasarkan Undang-Undang Tentang 

Hak Cipta No.11 Tahun 2002. Fenomena tersebut nampaknya menarik untuk diteliti dan 

dianalisis dari segi kemaslahatan dan kemadharatannya. 

       Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana praktek jual beli Buku Bajakan di 

Toko Buku di Desa Cipadung. 2) Bagaimana Tinjauan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada praktek jual Beli buku Bajakan di Toko 

Buku di Desa Cipadung. 

       Penelitian ini bertitik tolak dari pemikiran bahwa praktek jual beli buku bajakan 

merupakan transaksi jual beli yang dilarang berdasarkan Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta. Namun demikian dalam penerapan praktek hukum dilapangan harus juga 

memperhatikan aspek kemaslahatan dan kemadharatan baik bagi para pelaku maupun dampak 

bagi masyarakat laus. 

       Metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi kasus dengan pendekatan 

deskriptif kualitatif yang bersumber dari data primer yaitu tentang informasi jual beli buku 

bajakan berdasarkan hasil wawancara dari para narasumber baik itu pemilik toko buku maupun 

konsumen (mahasiswa) sebagai pembeli. Adapun analisis datanya adalah dengan 

menghubungkan praktek jual beli buku bajakan tersebut dengan ketentuan hukum dan 

perundang undangan hukum yang berlaku yaitu Fatwa MUI No.1 Tahun 2005 Tentang 

Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan Undang-Undang No.11 Tahun 2002 

Tentang Hak Cipta. 

     Hasil penelitian ini dapat disimpilkan bahwa: 1) bahwa berdasarkan data-data yang 

diperoleh telah terjadi jual beli buku bajakan di beberapa toko buku di desa cipadung. Adapun 

pelaksanaanya, pemilik toko buku menerima buku dari distributor lalu dijual pada mahasiswa 

dengan harga yang murah atau pemilik toko buku mem-fotokopy beberapa buku yang langka 

dan tidak diterbitkan lagi oleh penerbit dengan alasan adanya permintaan dari mahasiswa untuk 

kepentingan pendidikan. 2) bahwa berdasarkan hukum yang berlaku pembajakan buku dilarang 

oleh Fatwa MUI dan Undang-Undang. Beberapa pertimbangan dari peneliti bahwa peneliti 

berpendapat lain bila memang buku yang dibajak adalah buku yang sudah tidak diterbitkan lagi 

oleh penerbit sedangkan buku tersebut di butuhkan untuk pendidikan maka peneliti 

berkesimpulan untuk hal ini membolehkan adanya pembajakan buku langka dan buku yang 

sudah tidak diterbitkan lagi oleh penerbit. 

 


