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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Bahwa kedudukan hukum artis sebagai pihak yang potretnya digunakan 

dalam cerita fanfiksi adalah sebagai pemegang hak atas potret. Artis yang  

potretnya digunakan dalam cerita fanfiksi memiliki hak baik hak moral 

maupun hak ekonomi. Hak moralnya berupa memberikan izin atau tidak 

memberikan izin kepada penulis fanfiksi untuk menggunakan potretnya, 

sedangkan hak ekonominya berupa hak untuk memperoleh royalti dari hasil 

penjualan novel fanfiksi yang menggunakan potretnya. Artis yang potretnya 

digunakan dalam fanfiksi dapat mengajukan tuntutan berupa pembagian hasil 

dari penjualan dan dicantumkan namanya. Artis yang potretnya digunakan 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

2. Bahwa karya fanfiksi memperoleh perlindungan hak cipta sama seperti 

ciptaan lainnya jika telah memenuhi syarat yang diatur dalam UUHC yaitu 

telah diwujudkan dalam bentuk nyata dan merupakan karya original, 

meskipun terdapat cacat hukum berkaitan dengan menggunakan potret artis 

dalam ceritanya. artis.  

B. Saran 

1. Saran untuk pihak penerbit adalah lebih selektif dan bijaksana dalam 

menerbitkan sebuah buku khususnya karya fanfiksi, sebelum 
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menerbitkan sebuah buku fanfiksi harus benar-benar dilihat terlebih 

dahulu keasliannya. Penerbit juga diharapkan lebih bijak dalam 

penggunaan cover buku yang diterbitkannya, seperti tidak 

menggunakan potret artis jika belum ada perjanjian yang jelas. 

Penerbit harus lebih bijaksana dengan mematuhi ketentuan UUHC 

agar tidak ada pihak yang dilanggar haknya, bukan hanya 

melakukan perbuatan yang menguntungkan tanpa melihat dampak 

dari perbuatannya tersebut. 

2. Saran untuk penulis cerita fanfiksi supaya lebih memperhatikan 

keaslian tulisannya dan sebaiknya menghindari menggunakan potret 

artis tanpa memperoleh izin atau perjanjian terlebih dahulu. Penulis 

sebaiknya tegas menolak jika penerbit mengusulkan cover dengan 

potret artis jika belum ada perjanjian sebelumnya, karena dapat 

berdampak buruk jika suatu saat pemilik potret tersebut menuntut 

baik kepada pihak penerbit maupun penulis. 

3. Saran untuk masyarakat supaya lebih hati-hati dalam menggunakan 

potret yang bukan miliknya. Jangan mengambil risiko dengan 

menggunakan potret tanpa izin untuk kepentingan komersial yang 

bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri dan mengabaikan 

peraturan yang berlaku.  
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