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ABSTRAK 

Putra, Bagus Bintara. 2013. Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya 
Buku Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum 
( Studi Pada Penerbit Buku Di Kota Semarang ). Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. 
Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Andry Setiawan, SH, MH. 
Waspiah, S.H., M.H.  
 
 

Pendaftaran Hak Cipta menurut penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta pada dasarnya bukanlah 
merupakan suatu keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta. CV. 
Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara adalah 
perusahaan yang bergerak dalam bidang penerbitan buku. Muncul pertanyaan 
bagaimanakah efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang 
dilakukan oleh penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu 1) Bagaimana efektivitas 
pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil karya buku bagi pihak penerbit untuk 
mendapatkan perlindungan hokum? 2) Hambatan apakah yang muncul dalam 
pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku? 3) 
Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya 
buku yang diterbitkan oleh penerbit buku? Penelitian ini menggunakan metode 
pendekatan yuridis empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder 
yang kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis data kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini adalah pendaftaran Hak Cipta dianggap efektif 
untuk melindungi hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit, Hambatan 
dalam pendaftaran Hak Cipta hanya terdapat dalam system pendaftaran yang tidak 
melakukan pemeriksaan substansial pada karya yang didaftarkan, serta lamanya 
proses pendaftaran dan penyelesaian permasalahan Hak Cipta menurut pihak 
penerbit, Upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan pendaftaran Hak 
Cipta bersumber pada keaktifan diri dari pengarang maupun pemegang Hak Cipta 
sendiri.     

Kesimpulan dari penelitian ini adalah 1) Pendaftaran Hak Cipta hasil karya 
buku oleh penerbit cukup efektif untuk memberikan perlindungan hokum Hak 
Cipta terhadap hasil karya buku yang diterbitkan. 2) Hambatan dalam pendaftaran 
Hak Cipta muncul karena Indonesia menganut system deklaratif yang tidak 
mengenal pemeriksaan substansif pada proses pendaftaran. 3) Upaya mengatasi 
hambatan tersebut adalah dengan pihak pendaftar harus lebih aktif, cepat dan tepat 
pada proses pendaftaran Hak Cipta.  

Saran dari penelitian ini adalah 1) Perlu adanya peraturan yang mengatur 
lebih khusus tentang pendaftaran Hak Cipta, 2) Penerbit harus mendaftarkan Hak 
Cipta hasil karya yang mereka terbitkan untuk lebih mendapatkan perlindungan 
hukum, 3) Perlu adanya optimalisasi badan maupun lembaga yang mengawasi 
terhadap pelanggaran Hak Cipta, 4) Perlu adanya kesadaran dari masyarakat 
pengguna untuk menggunakan hasil karya buku asli yang diterbitkan oleh 
penerbit.    
 
Kata Kunci: Pendaftaran Buku, Penerbit, PerlindunganHukum 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang   

Teknologi dalam satu dasawarsa terakhir mengalami perkembangan yang 

aktual dan masih akan berlangsung di masa mendatang sehingga semakin 

memperluas arus globalisasi baik di bidang sosial, ekonomi, dan budaya.  

 Bidang perdagangan adalah salah satu yang ikut terkena perkembangan 

arus globalisasi terutama karena perkembangan teknologi informasi dan 

transportasi telah menjadikan kegiatan di sektor ini semakin meningkat. Dalam 

sektor perdagangan negara semakin mengandalkan kegiatan ekonomi dengan 

produk-produk yang dihasilkan atas dasar kemampuan intelektual manusia seperti 

karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.   

Salah satu hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra 

adalah karya tulis. Perkembangan hasil karya tulis adalah salah satu yang paling 

mencolok di bidang perdagangan pada perkembangannya. Karena karya tulis 

memiliki pasar yang luas dan fleksibel untuk diolah sebagai suatu produk 

ekonomi.   

Karya tulis adalah suatu karya yang diungkapkan melalui perasaan 

sehingga membentuk suatu sastra yang bisa dinikmati orang banyak. Karya tulis 

merupakan hasil ciptaan dari pengarang. Pengarang membuat suatu ciptaan karya 

tulis yang diterbitkan atau diumumkan dalam bentuk buku. Secara tradisional 

buku didefinisikan sebagai penerbitan suatu karya tulis dan atau gambar dalam 



2 
 

 

bentuk sekumpulan halaman yang dijilid dan biasanya diproduksi dalam sejumlah 

eksemplar tertentu. (Damian, 2005:171) 

Karya tulis setelah dicetak menjadi buku oleh penerbit semakin lama 

tumbuh menjadi pasar industri yang terus berkembang. Sejak sepuluh tahun 

terakhir pasar perbukuan terutama di Indonesia menunjukkan perkembangannya. 

Masyarakat semakin sadar akan kebutuhan ilmu dan informasi. Buku semakin 

berkembang seiring dengan kebutuhan masyarakat. Perkembangan perbukuan di 

Indonesia terbagi menjadi dua segmen besar yang pada masing-masing 

segmennya memiliki konsumen masing-masing, segmen buku pelajaran dan buku 

non pelajaran. (wordpress.com/2007/07/17/apakah-perkembangan-industri-buku-

di-indonesia-menjanjikan diunduh 26/04/2013 22:40) 

Segmen industri buku tersebut mengalami perkembangan sesuai dengan 

pasar kebutuhan masyarakat. Buku pelajaran mengalami perkembanganya terlihat 

berdasarkan data dari Gabungan Toko Buku Indonesia (GATBI) menyatakan 

bahwa omset buku per tahun sekitar 6-7 triliun, dengan 5-6 triliun khusus untuk 

buku pelajaran. Buku non pelajaran juga mengalami perkembangan pesat, 

fenomena best seller di Indonesia bergeser dari angka 10.000 ke 50.000 

eksemplar pada buku non pelajaran. Kebutuhan buku untuk masa mendatang akan 

semakin besar lagi. (Position Paper KPPU, 2007: 10) 

Buku non pelajaran dengan pasar masyarakat yang lebih luas dengan 

berbagai konsumen yang dapat membacanya, lebih sedikit unggul daripada buku 

pelajaran yang memiliki konsumen yang lebih khusus. Pemerintah sebagai 
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fasilitator melakukan upaya agar produksi buku pelajaran seimbang 

dengan buku non pelajaran sehingga industri buku di Indonesia dapat meningkat. 

Upaya yang dilakukan Pemerintah dengan menganggarkan bantuan 

sebesar dua milyar rupiah digunakan untuk merangsang minat menulis 

masyarakat. Pengarang adalah pihak sentral dari suatu gagasan yang menjadi asal 

muasal sebuah buku. Anggaran itu ditargetkan untuk 500 judul buku, kebijakan 

ini ditujukan agar muncul buku yang bermutu dan sesuai dengan standar nasional. 

(http//edukasi.kompas.com/Depdiknas.Siapkan.Rp.2.Miliar.untuk.Bantu.Penulis.B

uku diunduh 25/04/2013) 

Upaya yang dilakukan Pemerintah ini merupakan langkah konkret 

Pemerintah bagi pengarang buku yang membutuhkan dana untuk mengumpulkan 

bahan tulisan. Pengarang atau Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara 

bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan 

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 

dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.  

Pengarang membuat naskah dari hasil pola pikir secara ilmiah sebagai 

bahan dasar dari sebuah buku. Suatu karya dianggap sebagai hasil karya apabila 

telah berwujud secara nyata.  

Pengarang dalam mewujudkan hasil karyanya secara nyata menjadi sebuah 

buku memerlukan bantuan dari pihak penerbit. Penerbit adalah pihak yang pada 

dasarnya melakukan kegiatan penerbitan sebagai suatu badan usaha. Penerbit 

merupakan pihak yang mewujudkan suatu ciptaan karya tulis seorang pencipta.  
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Karya tulis sebelum diterbitkan akan terlebih dahulu disunting oleh 

penerbit, baru kemudian akan melengkapinya dengan susunan perwajahan (lay-

out) pada sampul depan dan menyusun huruf-huruf cetak pada isi karya tulis 

(typhographical arrangements). Karya tulis tersebut pada akhirnya siap untuk 

dicetak di sebuah percetakan yang dimilikinya sendiri atau dimilki orang lain.  

Penerbit juga berfungsi sebagai penyalur primer yang menyebarkan bahan-

bahan tertulis di berbagai bidang kepada masyarakat pemakai. Penerbit 

bertanggung jawab atas pengadaan, pengorganisasian, pengawasan, serta 

penyebarluasan kepada penyalur-penyalur sekunder, seperti perpustakaan-

perpustakaan dan para distributor buku.  

Hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit dari proses pembuatan 

hingga menjadi sebuah buku membutuhkan waktu serta biaya yang tidak sedikit, 

untuk itu hasil karya yang bernilai ekonomi (economic value) bagi si pencipta 

maupun pemegang Hak Cipta perlu untuk diberikan suatu perlindungan hukum.  

Berdasarkan hak-hak ekonomi yang dimiliki, memungkinkan seorang 

pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta sedemikian rupa untuk memperoleh 

keuntungan-keuntungan ekonomi, sehingga perlu dilindungi secara memadai. 

Ciptaan harus dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-kaidah 

hukum, sehingga tidak menimbulkan sengketa antara pencipta dengan pemegang 

Hak Cipta ataupun pihak lain yang melanggarnya. Diperlukan seperangkat 

ketentuan yang efektif dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang 

tidak berhak atas Hak Cipta yang dimiliki seseorang. (Damian, 2005: 8) 
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Ciptaan dilindungi oleh Hak Cipta dengan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Hak Cipta merupakan hak eksklusif, 

hak yang berbeda dari hak lain dalam bidang HKI. Hak Cipta melindungi hasil 

karya cipta sejak pertama kali karya tersebut lahir. Berbeda dengan hak lain yang 

memerlukan pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan hukum. Pendaftaran 

Hak Cipta berfungsi ketika terjadi suatu permasalahan hingga ke pengadilan 

terutama dalam hal menentukan siapa pemegang Hak Cipta hasil karya yang 

dipersengketakan.  

Muncul dualisme pandangan terhadap Hak Cipta yakni pendaftaran Hak 

Cipta disatu sisi hanya bersifat sukarela sesuai dengan kemauan dari si pencipta 

dengan alasan bahwa ciptaan tersebut telah memiliki Hak Cipta secara otomatis 

sejak diterbitkannya ciptaan, di lain sisi pencipta mendaftarkan untuk lebih 

meyakinkan dalam mendapatkan perlindungan hukum.  

Dua pandangan tersebut menimbulkan permasalahan, mengapa 

pendaftaran Hak Cipta tidak menjadi suatu kewajiban melainkan hanya sukarela 

bagi pihak pencipta maupun pihak pemegang Hak Cipta yang ingin mendaftarkan 

hasil karyanya saja, sedangkan kecenderungan apabila terjadi permasalahan hasil 

karya yang telah didaftarkan akan lebih memiliki kekuatan hukum di pengadilan. 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian apakah pihak penerbit buku di Kota Semarang 

melakukan pendaftaran terhadap hasil karya buku yang diterbitkanya serta 

seberapa efektifnya proses pendaftaran Hak Cipta tersebut untuk mendapatkan 

perlindungan hukum yang nantinya akan digunakan untuk menyusun penelitian 
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hukum yang bejudul “EFEKTIVITAS PENDAFTARAN HAK CIPTA HASIL 

KARYA BUKU BAGI PENERBIT UNTUK MENDAPATKAN 

PERLINDUNGAN HUKUM (Studi Pada Penerbit Buku di Kota 

Semarang)”.    

                  

1.2 Identifikasi Masalah 

Buku diposisikan sebagai karya ciptaan yang dilindungi, karena selain 

untuk memenuhi keinginan yang kuat bangsa Indonesia untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa juga karena terkaitnya dengan empat fungsi positif buku yakni: 

(1) Buku sebagai media atau perantara; (2) Buku sebagai milik; (3) Buku sebagai 

pencipta suasana; (4) Buku sebagai sumber kreativitas. (Sukartono, 1997 dalam 

Damian, 2005: 153)  

Selain keempat fungsi ini, buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan 

sarana mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan 

asli yang termasuk dalam perlindungan Hak Cipta.  

Hak Cipta yang merupakan bagian HKI terkandung hak-hak eksploitasi 

atau hak-hak ekonomi dan hak-hak moral. Berdasarkan hak ekonomi yang 

dipunyai memungkinkan seorang pencipta mengeksploitasi suatu karya cipta 

sedemikian rupa untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sehingga perlu 

dilindungi secara memadai.  

Ciptaan jika tidak dikelola secara tertib berdasarkan seperangkat kaidah-

kaidah hukum, dapat menimbulkan sengketa antara pemilik Hak Cipta dengan 

pengelola (pemegang) Hak Cipta atau pihak lain yang melanggarnya. 
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Pengaturanya membutuhkan seperangkat ketentuan hukum yang efektif 

dari segala kemungkinan pelanggaran oleh mereka yang tidak berhak atas Hak 

Cipta yang dimiliki seseorang.    

Masalah yang dapat diididentifikasi penulis adalah sebagai berikut:  

1) Belum maksimalnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta yang mengatur perlindungan hukum bagi karya cipta yang 

didaftarkan.  

2) Belum jelasnya pemahaman hukum bagi pihak-pihak yang 

mendaftarkan hasil karya ciptanya dan yang tidak mendaftarkan hasil 

karya ciptanya. 

3) Belum jelasnya mengenai pendaftaran hasil karya buku oleh penerbit 

atau pencipta. 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah yang terlalu luas tentang bentuk 

perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual maka penulis hanya 

membatasi dan memfokuskan penelitian pada: 

a. Perlindungan hukum hasil karya buku yang telah didaftarkan Hak 

Ciptanya.  

b. Pemahaman pendaftaran Hak Cipta tentang hasil karya cipta buku.  

c. Penjelasan tentang pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan oleh penerbit.  
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1.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini dimaksudkan untuk dijadikan 

pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat dan tepat sesuai 

prinsip-prinsip penelitian ilmiah, Perumusan masalah akan memperjelas obyek-

obyek yang diteliti, serta bertujuan agar tulisan dan ruang lingkup penelitian 

terbatas dan terarah pada hal-hal yang ada hubunganya dengan masalah yang 

diteliti. Mempermudah pembahasan masalah dan pemahamannya, maka penulis 

merumuskan permasalahannya sebagai berikut: 

1. Bagaimana Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil karya buku 

bagi pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum ? 

2. Hambatan apakah yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya 

buku yang diterbitkan oleh penerbit buku ?  

3. Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hasil 

karya  buku yang diterbitkan oleh penerbit buku ?.  

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Penelitian adalah kegiatan ilmiah  di mana suatu data dan informasi 

dikumpulkan dan dianalisis yang bertujuan untuk mengembangkan ilmu 

pengetahuan dan juga dalam rangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi. 

(Soekanto, 2007 : 3) 
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Adapun tujuan penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1.1.1. Tujuan Objektif 

a. Mengetahui Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil 

karya buku bagi pihak penerbit untuk mendapatkan 

perlindungan hukum. 

b. Mengetahui Hambatan yang muncul dalam pendaftaran Hak 

Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku. 

c. Mengetahui upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran 

Hak Cipta hasil karya  buku yang diterbitkan oleh penerbit 

buku. 

 

1.1.2. Tujuan Subjektif  

a. Memperdalam pengetahuan penulis tentang Efektivitas 

Pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil karya buku bagi pihak 

penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum. 

b. Memperoleh data dan informasi dalam rangka penyusunan 

penulisan hukum untuk memenuhi persyaratan yang 

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang Ilmu 

Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. 

 

 

 

 



10 
 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Inti dari suatu penelitian dapat dilihat dari manfaat yang dapat diberikan, 

adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain adalah sebagai 

berikut :  

1.1.3. Manfaat Teoritis 

a. Menggambarkan perkembangan pengetahuan ilmu hukum 

khususnya dalam lingkungan Hak Kekayaan Intelektual. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pemahaman tentang Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta 

terhadap hasil karya buku bagi pihak penerbit untuk 

mendapatkan perlindungan hukum.  

c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dalam 

penelitian-penelitian lain yang sejenis. 

 

1.1.4. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban praktis terhadap permasalahan yang 

diteliti sehingga  dapat membantu bagi masyarakat serta bagi 

para pihak yang berkepentingan. 

b. Meningkatkan penalaran dan pola pikir dinamis guna 

mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang 

Hak Kekayaan Intelektual yang diperoleh selama menjalani 

pendidikan di Fakultas Hukum, Universitas Negeri 

Semarang.                    
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1.7 Sistematika Penulisan 

Garis-garis besar sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 

tiga bagian yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Adapun 

perinciannya sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian awal skripsi yang terdiri dari halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pengujian, motto dan persembahan, kata 

pengantar, daftar tabel, daftar singkatan, daftar isi dan abstrak. 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh terhadap 

penulisan skripsi, maka penting bagi penulis untuk memberikan 

sistematika skripsi yang nantinya penulis akan sajikan. 

 

2. Bagian Isi Skripsi 

Sistematika tersebut adalah sebagai berikut: 

  Bab I tentang Pendahuluan. Bab ini terdiri dari alasan 

pemilihan judul, yang di dalamnya diuraikan tentang hal-hal yang 

menjadi latar belakang penulisan penyusunan skripsi ini. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian dan pembahasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan tidak terjadi kekaburan, 

maka penulisan ini dibatasi pada pokok-pokok permasalahan yang 

diuraikan dalam perumusan permasalahan dan adanya tahap proses 

penelitian yang diuraikan dalam tujuan penelitian, kegunaan penelitian 

dan sistematika penelitian. 
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   Bab II tentang Tinjauan Pustaka. Bab ini memuat tentang 

kerangka pemikiran atu teori-teori yang berkaitan dengan pokok 

bahasan mengenai:  

a. Tinjauan Umum tentang Efektivitas;  

b. Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual; 

c. Tinjauan Umum Hak Cipta; 

d. Tinjauan Umum tentang Pendaftaran Hak Cipta;  

e. Tinjauan Umum Hasil Karya Buku;  

f. Tinjauan Umum tentang Penerbit Buku;   

g. Tinjauan Umum tentang Perlindungan Hukum; 

h. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengarang dan Penerbit. 

   Bab III tentang Metodologi Penelitian. Bab ini 

menguraikan secara terperinci mengenai objek dan metode penelitian 

yang digunakan beserta alasan-alasan penggunaan metode tersebut. 

Metode penelitian dalam bab ini berisi tentang jenis dan desain 

penelitian, metode pendekatan, lokasi penelitian, fokus penelitian, 

sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, keabsahan data, 

analisis data, dan prosedur penelitian. 

   Bab IV merupakan hasil penelitian dan pembahasan. Bab 

ini menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan yang 

menghubungkan fakta atau data yang diperoleh dari hasil penelitian 

lapangan (empiris) dan penelitian pustaka. Bab ini membahas 

mengenai hasil penelitian dan pembahasan yakni mengenai:  
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(1) deskripsi tempat penelitian di Beberapa Penerbit Buku di Kota 

Semarang dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM; (2) 

efektivitas pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil karya buku bagi 

pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum; (3) 

Hambatan yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya 

buku yang diterbitkan oleh penerbit buku; (4) serta upaya mengatasi 

hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang 

diterbitkan oleh penerbit buku. 

   Bab V merupakan penutup. Bab ini berisi tentang simpulan 

yang merupakan hasil penelitian dan pembahasan beserta saran-saran 

yang merupakan garis pemikiran tentang solusi dalam mengatasi 

permasalahan pendaftaran hasil karya buku untuk mendapatkan 

perlindungan hukum secara efektif.  

 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan 

lampiran-lampiran. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Tinjauan  Umum Efektivitas 

2.1.1.  Pengertian Efektivitas 

  Efektivitas diartikan sebagai gambaran tingkat keberhasilan atau 

keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya 

keterkaitan dengan nilai-nilai yang bervariasi. Efektivitas dapat pula 

diartikan berhasil atau tepat guna, Efektif merupakan kata dasar sementara 

efektivitas merupakan kata sifat dari efektif.  

   Menurut Effendy (2003: 14) Efektivitas adalah suatu komunikasi 

yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya 

yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang 

ditentukan, sedangkan menurut pendapat Handayaningrat (1996: 16) adalah 

pengukuran dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Efektivitas merupakan suatu pengukuran akan tercapainya 

tujuan yang telah direncanakan sebelumnya secara matang.   

  Efektivitas adalah suatu komunikasi yang melalui proses tertentu, 

secara terukur yaitu tercapainya sasaran atau tujuan yang ditentukan 

sebelumnya dengan biaya dan waktu yang dianggarkan. Apabila ketentuan 

tersebut berjalan dengan lancar, maka tujuan yang direncanakan akan 

tercapai sesuai dengan yang diinginkan. 
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2.2  Tinjauan Umum Hak Kekayaan Intelektual 

2.2.1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual 

Secara resmi sebutan Intellectual Property Rights (IPR) 

diterjemahkan dengan Hak Milik Intelektual atau Hak atas Kekayaan 

Intelektual. Negara Belanda mengenal IPR dengan sebutan Intellectuele 

Eigendomsrecht. GBHN 1993 dan 1998 menerjemahkan istilah Intellectual 

Property Rights dengan Hak Milik Intelekual. 

 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004 yang merupakan penjabaran lebih 

lanjut dari GBHN 1999-2004 menerjemahkan istillah Intellectual Property 

Rights dengan Hak atas Kekayaan Intelektual yang disingkat dengan HKI. 

(Usman, 2000: 1) 

  Hak Kekayaan Intelektual dapat diartikan sebagai hak atas 

kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir karena adanya 

kemampuan intelektualitas manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 

sastra dan teknologi.  

  Karya-karya dalam bidang Hak Kekayaan Intelektual merupakan 

kebendaan tidak berwujud yang merupakan hasil kemampuan intelektualitas 

manusia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi melalui daya cipta, 

rasa, karsa, dan karya yang memiliki nilai-nilai moral, praktis dan 

ekonomis. (Bambang Kesowo, 1994 dalam Usman, 2000: 2) 

Sebagai benda, sifat dari hak kebendaan melekat juga pada HKI 

yakni dapat dialihkan secara langsung tanpa melalui proses balik nama. HKI 



16 
 

 

dapat dialihkan melalui jual-beli, pewarisan, hibah, ataupun perjanjian. 

(Sudaryat dan Sudjana, 2010: 17) 

2.2.2 Penggolongan Hak Kekayaan Intelektual 

Secara garis besar HKI dibagi dalam 2 (dua) golongan besar,yaitu: 

a  Hak Cipta (copyright); 

b  Hak kekayaan industri (industrial property rights), yang     

    mencakup: 

1. Paten (patent); 

2. Desain industri (industrial design); 

3. Merek (trademark); 

4. Indikasi geografis (Geographical Indications); 

5. Rahasia dagang (trade secret); 

6. Desain tata letak sirkuit terpadu (layout design of 

integrated circuit); 

7. Pengendalian prakti-praktik persaingan curang 

dalam perjanjian lisensi (Control of Anti 

Competitive Practices in Contractual Licenses). 

2.3.  Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta  

2.3.1. Pengertian Hak Cipta 

   Pengertian yang berhubungan dengan Hak Cipta secara 

jelas telah diatur dalam BAB I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Adapun pengertian Hak Cipta dan 
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pengertian lain  yang berkaitan dengan Hak Cipta di antaranya 

adalah:  

a. Pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut Peraturan 

Perundang-Undangan yang berlaku. (BAB I Pasal 1 ayat (1) UU 

No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)  

b. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-

sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan 

berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, 

keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk 

yang khas dan bersifat pribadi. (BAB I Pasal 1 ayat (2) UU No. 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) 

c. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan 

keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. 

(BAB I Pasal 1 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta)  

d. Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak 

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

pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang 

menerima hak tersebut. (BAB I Pasal 1 ayat (4) UU No.19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta) 
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e. Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, 

penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan 

menggunakan alat apa pun, termasuk media internet, atau 

melakukan dengan cara apa pun sehingga suatu ciptaan dapat 

dibaca, didengar, atau dilihat orang lain. (BAB I Pasal 1 ayat (5) 

UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) 

f. Perbanyakan adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik 

secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial 

dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak 

sama, termasuk mengalihwujudkan secara permanen atau 

temporer. (BAB I Pasal 1 ayat (6) UU No. 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta) 

g. Hak Terkait adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu 

hak eksklusif bagi Pelaku untuk memperbanyak atau 

menyiarkan pertunjukannya; bagi Produser Rekaman Suara 

untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara 

atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk 

membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya. 

(BAB I Pasal 1 ayat (9) UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta) 
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2.3.2. Prinsip-Prinsip Dasar Hak Cipta 

Setiap hasil karya intelektual manusia pada prinsipnya dilindungi 

oleh Hak Cipta, adapun prinsip dasar Hak Cipta adalah: (Sudaryat dan 

Sudjana, 2010: 46) 

a. Hak Cipta melindungi ide yang telah berwujud, artinya perlindungan 

hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah melalui proses 

konkretisasi dan asli menunjukan identitas penciptanya.  

b. Hak Cipta timbul dengan sendirinya (otomatis). Artinya, Hak Cipta 

diberi perlindungan sejak kali pertama dipublikasikan, hal itu  sejalan 

dengan stelsel yang digunakan dalam Hak Cipta, yaitu deklaratif. 

c. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta.  

d. Hak Cipta sebagai suatu ciptaan merupakan hak yang diakui hukum 

yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik 

ciptaan. 

e. Hak Cipta bukanlah hak mutlak (absolut), melainkan hak eksklusif. 

Artinya hanya pencipta yang berhak atas ciptaaan, kecuali atas izin 

penciptanya. 

f. Pendaftaran bukan suatu keharusan, untuk kemudian hari, sebaiknya 

Hak Cipta didaftarkan ke Dirjen HKI. hal itu terkait dengan stelsel 

pendaftaran yang digunakan yaitu deklaratif. Stelsel deklaratif 

mengandung makna bahwa perlindungan hukum mulai berlaku sejak 

kali pertama diumumkan. 
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2.3.3. Hasil Karya Cipta yang Dilindungi 

  Hasil karya cipta yang dilindungi diatur dalam Pasal 12 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Ciptaan yang 

dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang meliputi 

karya: 

a. Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis 

yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; 

b. Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu; 

c. Alat  peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan; 

d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

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

pantomim; 

f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;  

g. Arsitektur; 

h. Peta; 

i. Seni batik; 

j. Fotografi; 

k. Sinematografi; 

l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai dan karya lain dari hasil 

pengalih wujudan. 
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          Beberapa ciptaan lain yang dlindungi oleh Undang-Undang Hak 

Cipta tertuang dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan (2):  

a. Negara memegang Hak Cipta atas karya peninggalan prasejarah, 

sejarah, dan benda budaya nasional lainya. 

b. Negara memegang Hak Cipta atas folklor dan hasil kebudayaan rakyat 

yang menjadikan milik bersama seperti cerita, hikayat, dongeng, 

legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi, 

dan karya seni lainya. 

Ciptaan yang ada dalam ketentuan Pasal 12 UU Hak Cipta, ciptaan 

ini dilindungi di wilayah dalam negeri maupun luar negeri, sementara untuk 

ciptaan yang terdapat pada ketentuan Pasal 10 Hak Cipta sifat 

perlindunganya hanya berlaku ketika ciptaan itu digunakan oleh orang 

asing.  

Undang-Undang Hak Cipta  selain mengatur ciptaan yang diberikan 

perlindungan hukum, juga mengatur ciptaan-ciptaan yang tidak 

mendapatkan perlindungan hukum berdasarkan UUHC, yakni: 

a. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara; 

b. Peraturan Perundang-Undangan; 

c. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah; 

d. Putusan pengadilan atau pendapat hakim; 

e. Keputusan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya. 

 

 



22 
 

 

2.3.4. Hak Terkait (Neighboring Rights)   

Hak terkait (Neighbouring Rights) adalah hak yang berkaitan dengan 

Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau 

menyiarkan pertunjukanya; bagi produser rekaman suara untuk 

memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman 

bunyinya; bagi lembaga penyiaran untuk membuat, memperbanyak atau 

menyiarkan karya siarnya. (Riswandi, 2004: 13)   

Pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

merinci ruang lingkup dari Hak Terkait yang meliputi:  

a. Pelaku memiliki hak eksklusif (khusus) untuk memberi izin atau    

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar 

pertunjukanya. 

b. Produser rekaman suara memiliki hak eksklusif untuk memberikan 

izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuanya 

memperbanyak dan atau melarang orang lain yang tanpa 

persetujuanya memperbanyak dan atau menyewakan karya rekaman 

suara atau rekaman bunyi. 

c. Lembaga penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberi izin atau 

melarang orang lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memperbanyak dan/atau menyiarkan ulang karya siarannya melalui 

transmisi dengan atau tanpa kabel, atau melalui sistem 

elektromagnetik lain.  



23 
 

 

 Berdasarkan keterangan di atas dapat disimpulkan neighbouring 

rights meliputi:  

1. Hak artis pertunjukan terhadap penampilannya. 

2. Hak produser rekaman terhadap rekaman yang dihasilkannya. 

3. Hak lembaga penyiaran terhadap karya siarannya. 

   Sebuah karya pertunjukan atau karya seni lainnya yang disiarkan 

oleh lembaga penyiaran, di dalamnya terdapat perlindungan hukum 

Hak Cipta dan neighbouring rights.  Hak Cipta berada di tangan 

pencipta atau produsernya dan neighbouring rights dipegang oleh 

lembaga penyiaran yang mengumandangkan siaran.    

 Hak Cipta adalah hak atas karya rekaman suara, sedangkan 

neighbouring rights adalah hak atas penampilannya Hak atas 

penampilannya itu dapat terwujud seperti Video Clip (Penggalan-

penggalan film atau sinematografi).   

2.3.5. Hak Yang Melekat Dalam Hak Cipta 

Hak yang melekat dalam Hak Cipta terdiri dari hak ekonomi 

(economy right) dan hak moral (moral right). 

a. Hak Ekonomi (economy right) 

Hak ekonomi adalah hak yang dimiliki seorang pencipta untuk 

mendapatkan keuntungan atas ciptaanya. Hak ekonomi ni merupakan 

hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya dan memberi ijin untuk itu. Hak ekonomi ini dapat di 

alihkan kepada pihak lain. 
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b. Hak Moral (Moral Right) 

Hak moral adalah hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta 

suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap 

setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau 

menambahkan keaslian ciptaannya yang dapat meragukan kehormatan 

dan reputasi hak-hak moral yang diberikan kepada seorang pencipta 

mempunyai kedudukan yang sejajar dengan hak ekonomi yang 

dimiliki pencipta atas ciptaannya. 

2.3.6. Pembatasan Hak Cipta 

Pelanggaran yang tidak termasuk dalam pelanggaran Hak Cipta di 

antaranya adalah: (Sudaryat dan Sudjana, 2010: 53) 

1. Pengumuman dan/atau Perbanyakan lambang Negara dan lagu 

kebangsaan menurut sifatnya yang asli; 

2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang  

diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama 

Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi, 

baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan 

pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu 

diumumkan dan/atau diperbanyak; atau 

3. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian 

dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau 

sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus 

disebutkan secara lengkap; 
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4. Sumber data harus disebutkan atau dicantumkan, agar tidak 

dianggap sebagai pelanggaran  Hak Cipta. Penggunaan ciptaan 

pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan 

karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan 

suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar 

dari pencipta, serta pengambilan ciptaan pihak lain, baik 

seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan: 

a) pembelaan di dalam atau di luar Pengadilan; 

b) ceramah  yang  semata-mata untuk tujuan pendidikan dan 

ilmu pengetahuan; atau 

c)  pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran 

dengan ketentuan   tidak merugikan kepentingan  yang 

wajar dari pencipta;  

5. Perbanyakan suatu ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra dalam huruf braille guna keperluan para tunanetra, kecuali 

jika perbanyakan itu bersifat komersial; 

6. Perbanyakan suatu ciptaan selain program komputer, secara 

terbatas dengan cara atau alat apa pun atau proses yang serupa 

oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau 

pendidikan, dan pusat dokumentasi yang nonkomersial semata-

mata untuk keperluan aktivitasnya; 
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7. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan 

pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti ciptaan 

bangunan; 

8. Pembuatan salinan cadangan suatu program komputer oleh  

pemilik program komputer yang dilakukan semata-mata untuk 

digunakan sendiri.  

Mencermati bentuk pemanfaatan Hak Cipta yang tidak dikategorikan 

sebagai pelanggaran membuktikan bahwa meskipun Hak Cipta merupakan 

hak monopoli tetapi tidak berlaku sepenuhnya. Khusus untuk pengecualian 

dari angka 4 sampai 10 masih dipersyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 

19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dalam pemanfaatanya harus menyebutkan 

atau mencantumkan sumbernya. 

 

2.4. Tinjauan Umum Tentang Pendaftaran Hak Cipta 

2.4.1. Arti Penting Pendaftaran Hak Cipta   

Pendaftaran Hak Cipta pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu 

keharusan bagi si pencipta atau pemegang Hak Cipta, karena timbulnya 

perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau terwujud dan 

bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang terdaftar 

maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi. (Penjelasan Pasal 35 Ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)  namun dalam 

hal ketika terjadi suatu permasalahan terkait dengan Hak Cipta fungsi dari 

pendaftaran Hak Cipta tersebut akan terlihat. 
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Hak Cipta diperoleh bukan karena pendaftaran, tetapi dalam hal 

terjadi sengketa di pengadilan mengenai ciptaan yang terdaftar dan yang 

tidak terdaftar sebagaimana dimaksud (1) orang yang namanya terdaftar 

dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI, (2) orang yang 

namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta pada 

suatu ciptaan. Serta apabila pihak-pihak yang berkepentingan dapat 

membuktikan kebenarannya, hakim dapat menentukan pencipta yang 

sebenarnya berdasarkan pembuktian tersebut. (Penjelasan Pasal 5 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)  

Pendaftaran Hak Cipta sangatlah dibutuhkan terlepas dari suatu 

ciptaan tetap akan dilindungi walaupun tidak didaftarkan, hakim akan lebih 

cenderung kepada ciptaan yang terdaftar pada Direktorat Jenderal HKI 

dalam hal pembuktian apabila terjadi permasalahan hingga ke pengadilan, 

karena jelas akan aspek legalitas karya cipta tersebut.    

2.4.2. Status Pendaftaran Ciptaan  

Perlindungan Hak Cipta pada awalnya berlaku tanpa formalitas 

apapun, asal diketahui penciptanya, yang namanya tercantum pada karya 

ciptanya. Semenjak dibentuknya UUHC mulai diadakan ketentuan 

mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ini ternyata tidak mutlak 

diharuskan bagi Pencipta maupun bagi Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa 

pendaftaran Hak Cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum 

diumumkan tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang 
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didaftarkan. Perlu tidaknya suatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada 

kepentingan penciptanya sendiri. (Usman, 2002: 136)  

Pasal 35 ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta menyatakan bahwa : 

Ketentuan tentang pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta.  

Pendaftaran ciptaan dengan ketentuan Pasal tersebut tidak menentukan 

dapat atau tidak dimilikinya Hak Cipta atas suatu ciptaan. Pendaftaran ini 

berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar 

dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu 

adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan. 

  Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta menyatakan bahwa : 

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung 

arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud atau bentuk dari 

ciptaan yang didaftar.  

  Ketentuan Pasal 36 ini menyebutkan bahwa Pejabat Direktorat 

Jenderal HKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran ciptaan di sini 

tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari 

ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut. Direktorat Jendral HKI sekedar 

menerima permohonan dan mendaftarkan ciptaan tersebut dalam Daftar 

Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah pencipta atau 

Pemegang Hak Ciptanya.  
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Isi, arti, maksud dan  atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam 

Daftar Umum Ciptaan tersebut tidak menjadi tanggung jawab pejabat 

Direktorat Jenderal HKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Hak 

Cipta tersebut. dalam arti melekat pada pencipta atau pemegang Hak 

Ciptanya. (Usman, 2002: 137)    

2.4.2.  Penyelenggaraan Pendaftaran Ciptaan 

  Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar 

Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu 

dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal 

HKI. 

  Daftar Umum Ciptaan tersebut dapat dilihat oleh setiap orang 

tanpa dikenai biaya di Kantor Kementerian Hukum dan HAM  Manusia. 

Juga setiap orang dapat memperoleh untuk dirinya sendiri suatu petikan dari 

Daftar Umum Ciptaan tersebut denan dikenai biaya yang besarnya 

ditetapkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. (Pasal 35 Ayat (2,3) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)   
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Daftar Biaya Pengurusan Hak Cipta 
Berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2009 Tentang Jenis dan Tarif atas 
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen 

Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Tabel 2.1 

No Jenis Biaya Satuan Tarif 

1. 
Permohonan pendaftaran 
suatu ciptaan 

Per 

permohonan 
Rp 200.000,00 

2. 
Permohonan pendaftaran 
suatu ciptaan berupa 
program komputer 

Per 

permohonan 
Rp 300.000,00 

3. Biaya (jasa) penerbitan 
sertifikat Hak Cipta 

Per sertifikat Rp 100.000,00 

4. 

Permohonan pencatatan 
pemindahan hak atas suatu 
ciptaan yang terdaftar  
dalam daftar umum 
ciptaan  

Per 

permohonan 
Rp 75.000,00 

5. 

Permohonan perubahan 
nama dan alamat suatu 
ciptaan yang terdaftar 
dalam daftar umum 
ciptaan 

Per 

permohonan 
Rp 50.000,00 

6. 
Biaya permohonan petikan 
tiap pendaftaran ciptaan 
dalam daftar umum 
ciptaan 

Per 

permohonan 
Rp 50.000,00 

7. 
Biaya pencatatan lisensi 
Hak Cipta  

Per 

permohonan 
Rp 75.000,00 

          
          Sumber:  Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38  

Tahun 2009 Tanggal 28 Mei 2009 
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2.4.3.  Sistem Pendaftaran Ciptaan 

  Pendaftaran ciptaan berguna untuk memudahkan pembuktian 

dalam hal terjadi sengketa mengenai Hak Cipta dan kepada Hakim 

diserahkan kewenangan untuk mengambil keputusan.  

     Ciptaan yang didaftarkan tidak akan memakan waktu lama dalam 

hal pembuktian Hak Ciptanya, orang yang namanya tersebut dalam Daftar 

Umum Ciptaan dianggap sebagai pencipta atau pemegang hak milik atas 

suatu ciptaaan, kecuali terbukti sebaliknya. Selama tidak ada gugatan dan 

gugatan belum terbukti nama yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan 

tetap dianggap sebagai pencipta, sebaliknya bila penggugat dapat 

membuktikan bahwa dirinya adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta 

maka nama yang terdapat dalam Daftar Umum Ciptaan dianggap gugur.  

  Sistem pendaftaran ciptaan di Indonesia menganut pendaftaran 

deklaratif negatif (Usman, 2002; 138) sebab pendaftaran tidak mutlak harus 

dilakukan. Pengumuman pertama suatu ciptaan diperlakukan sama dengan 

pendaftaran.  

   Pendaftaran ciptaan dilakukan secara pasif dalam artian semua 

permohonan pendaftaran ciptaan diterima dengan tidak terlalu mengadakan 

penelitian mengenai hak pemohon, kecuali jika sudah jelas ternyata ada 

pelanggaran Hak Cipta. Karena itu kekuatan hukum dari suatu pendaftaran 

ciptaan dapat hapus dengan dinyatakan batal oleh putusan pengadilan.  
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2.4.4.  Prosedur Pendaftaran Ciptaan   

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dilakukan atas 

permohonan yang diajukan oleh pencipta atau oleh pemegang Hak Cipta 

atau kuasa kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat 

Jenderal HKI dengan surat rangkap 2 (dua) yang ditulis dalam bahasa 

Indonesia dan disertai contoh ciptaan atau penggantinya dengan dikenai 

biaya. 

Permohonan pendaftaran ciptaan tersebut Direktorat Jenderal HKI 

akan memberikan keputusan paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung sejak 

tanggal diterimanya permohonan secara lengkap. (Pasal 37 Undang-Undang 

Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta)  

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan telah diatur 

dalam Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M01-HC .03.01 Tahun 1987 

tentang pendaftaran Hak Cipta dengan persyaratan sebagai berikut:  

a. Dengan surat rangkap dua; 

b. Ditulis dalam bahasa Indonesia; 

c. Diatas kertas folio ganda; 

d. Lembar pertama dibubuhi materai tempel; 

e. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon pemohon atau oleh 

kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan 

permohonan tersebut; 

f. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya. 



33 
 

 

Surat permohonan pendaftaran ciptaan tersebut hanya dapat diajukan 

untuk satu ciptaan dan berisi: (Sudaryat dan Sudjana, 2010: 46) 

1. Nama, kewarganageraan dan alamat pencipta; 

2. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;  

3. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; 

4. Jenis dan judul ciptaan; 

5. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; 

6. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.  

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau 

langsung mengahadap sendiri di Direktorat Jenderal HKI dengan 

melampirkan:  

a. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan 

lengkap dan benar dalam rangkap dua; 

b. Contoh ciptaan atau penggantinya; 

c. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang Hak 

Cipta, seperti fotocopy kartu tanda penduduk, paspor dan 

sebagainya; 

d. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila 

yang memohon badan hukum, berupa fotocopy akta pendirian 

badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh notaris; 

e. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada 

pemegang Hak Cipta, berupa yang asli atau salinannya yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 
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f. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh 

seorang kuasa. Kuasa di sini harus warganegara Indonesia dan 

bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

g. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan 

yang ditetapkan Pemerintah; 

h. Fotocopy nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini 

dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor 

M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan 

NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan Pencatatan 

Pemindahan Hak Cipta Terdaftar; 

i. Apabila pemohonya lebih dari seorang, nama-nama pemohon 

harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan 

menetapkan satu alamat pemohon.  

Pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik 

Indonesia, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus 

memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah 

Republik Indonesia. ( Usman, 2002: 141) 

Pemohon diberi tanda terima berisi judul, tanggal dan jam surat 

permohonan sebagai bukti penyerahan permohonan pendaftaran ciptaan. 

Direktorat Jenderal HKI akan melakukan pemeriksaan persyaratan 

administratif, bila surat tersebut tidak memenuhi persyaratan administratif 

Direktorat Jenderal HKI atas nama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

akan memberitahukan hal tersebut secara tertulis kepada pemohonya agar 
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Pemeriksaan substansif adalah pemeriksaan terhadap objek atau 

materi ciptaan yang akan didaftarkan tersebut. Pemeriksaan substansif guna 

membuktikan keorisinilan ciptaan pemohon benar-benar sebagai pencipta 

atau pemegang hak atas ciptaan yang dimohonkan. Pemeriksaan ini 

berfungsi untuk menentukan suatu permohonan ciptaan dapat didaftarkan 

atau ditolak. 

Pemeriksaan substansif meliputi: 

a. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Ciptaan; 

b. Pemeriksaan dalam Daftar Umum Merek (terhadap permohonan 

ciptaan yang berkaitan dengan merek-merek seni lukis, gambar, 

atau logo); 

c. Sumber-sumber lainya yang dapat memberikan informasi 

mengenai suatu ciptaan seseorang atau badan hukum; 

d. Pemeriksaan persyaratan materiil: 

1. Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra; 

2. Ciptaan bersifat orisinal; 

3. Ciptaan diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata 

(tangible form); 

4. Ciptaan yang bukan merupakan milik umum; 

5. Ciptaan yang bukan tidak ada Hak Ciptaanya.  

Keputusan Kementerian Hukum dan HAM akan diberitahukan 

kepada pemohon. Permohonan pendaftaran apabila ditolak pemohon dapat 

mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri dengan gugatan ditandatangani 
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pemohon maupun kuasanya, dan diajukan dalam waktu 3 bulan setelah 

diterimanya penolakan.  

Keputusan permohonan didaftarkan, maka diterbitkan surat 

pendaftaran ciptaan dibuat dalam rangkap dua dan ditandatangani oleh 

Direktur Jenderal HKI atau pejabat yang ditunjuk sebagai bukti pendaftaran.  

Isi surat pendaftaran ciptaan: 

a. Tanggal pendaftaran; 

b. Jenis dan judul ciptaan yang didaftarkan; 

c. Nama, alamat dan kewarganegaraan pencipta; 

d. Nama, alamat dan kewarganegaraan Pemegang Hak Cipta; 

e. Nama, alamat dan kewarganegaraan kuasa pemohon; 

f. Nomor pendaftaran. 

Semua permohonan pendaftaran ciptaan yang memenuhi persyaratan 

didaftarkan dalam sebuah Daftar Umum Ciptaan. 

  Isi Daftar Umum Ciptaan menurut Pasal 39 Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan lebih rinci dalam Pasal 10 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM No M.01-HC.03.01 Tahun 1987: 

a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 

b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; 

c. Jenis dan judul ciptaan; 

d. Tanggal dan jam surat permohonan diterima; 

e. Tanggal dan jam surat permohonan lengkap; 

f. Nomor pendaftaran ciptaan; 
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g. Kolom-kolom untuk pemindahan hak, perubahan nama, 

perubahan alamat, penghapusan dan pembatalan. 

Permohonan ciptaan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara 

Republik Indonesia yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM, 

yang berisi: 

a. Nama, kewarganegaraan dan alamat pencipta; 

b. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta; 

c. Jenis dan judul ciptaan; 

d. Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali; 

e. Uraian ciptaan; 

f. Nomor pendaftaran; 

g. Tanggal pendaftaran; 

h. Pemindahaan hak, perubahan nama, perubahan alamat, 

penghapusan, pembatalan; 

i. Lain-lain yang dianggap perlu. 

Hasil karya cipta yang telah terdaftar dapat dipindahkan haknya 

kepada orang lain asalkan seluruh ciptaan yang terdaftar dipindahkan 

haknya.  

 Pasal 41 Undang-Undang No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta 

Pemindah hak atas pendaftaran ciptaan, yang terdaftar menurut 
Pasal 39 yang terdaftar dalam satu nomor, hanya diperkenankan 
jika seluruh ciptaan yang terdaftar itu dipindahkan haknya kepada 
penerima hak. Pemindahan hak tersebut dicatat dalam Daftar 
Umum ciptaan atas permohonan tertulis dari kedua pihak atau 
dari penerima hak dengan dikenai biaya. Pencatatan pemindahan 
hak tersebut juga harus diumumkan dalam Berita Resmi Ciptaan 
oleh Direktorat Jenderal HKI.  
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  Perubahan nama dan/atau perubahan alamat dari orang atau suatu 

badan hukum yang namanya tercatat dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai 

pencipta atau pemegang Hak Cipta harus disampaikan kepada Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. (Pasal 43 Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)  

  Pembatalan ciptaan yang telah didaftar dapat dilakukan oleh pihak 

lain dengan mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga 

dalam hal ciptaan terdaftar. (Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 39 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta)     

2.5. Tinjauan Umum Hasil Karya Buku 

2.5.1. Pengertian Hasil Karya Buku 

  Istilah buku/kitab, dari berbagai bahasa book (Inggris), biblion 

(Jerman), livres (Perancis), dan libros (Spanyol). Buku dalam arti luas 

merupakan semua tulisan dan gambar yang  ditulis dan dilukis di atas 

lembaran kertas dengan bentuk dijilid muka dan belakangnya dengan kulit, 

kain, karton, kertas maupun plastik. 

  Buku merupakan hasil kebudayaan yang dari sekian abad lalu 

sudah digunakan sebagai alat perekam sejarah dan peradaban kemajuan 

manusia. (www.pemustaka.com/buku-hilang-sudah-ditelanjaman.diunduh 

15/03/2013 22:24) dari sekian banyak cara manusia menyimpan catatan-

catatan ilmunya, buku adalah salah satu hasil karya yang dapat dikatakan 

sempurna.  
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Tanpa buku tidak akan pernah ada peradaban-peradaban megah, 

pelajaran-plajaran penting dari hasil karya filusuf-filusuf dan cendekiawan 

besar di masa lalu serta ilmu-ilmu penting lainya yang hingga saat ini masih 

dipelajari atau bahkan digunakan sebagai acuan ilmu-ilmu yang 

berkembang saat ini.  

2.5.2.  Sejarah Hasil Karya Buku 

Sejarah perkembangan peradaban manusia purba dalam bentuk 

komunikasi masih menggunakan cara verbal. Kehadiran buku yang 

diartikan sebagai sekumpulan kertas yang berjilid, diterbitkan atau tidak 

diterbitkan belum dibutuhkan, (Usman, 2002: 156) setelah perkembangan 

zaman manusia mulai mengubah hasrat berkomunikasi dengan disampaikan 

melalui tulisan pada media daun, batu, kayu dan kulit binatang.  

Kertas mulai ditemukan pada era modern, mulai berkembanglah 

teknologi percetakan dengan diawali penemuan mesin cetak oleh Pi Sheng 

sekitar tahun 1045 (Elsevier, (1945) dalam Usman, 2005: 157) yang 

kemudian disempurnakan oleh Gutenberg di Jerman yang akhirnya tercipta 

mesin cetak dengan sistem tekan yang dapat menggandakan tulisan dan 

gambar dalam waktu yang relatif singkat. Penemuan ini mendorong 

berkembangnya karya-karya tulis menjadi bentuk buku dan dapat 

digandakan dalam jumlah banyak dengan tanpa memakan waktu yang lama. 

(http://ajhirsaputra.blogspot.com/2011/03/sejarahbuku.html/15/03/2013/21:

37)  
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Teknologi ini terus berkembang dan membuat industri buku maju 

pesat. Seiring berkembangnya industri buku, bermunculan juga 

penggandaan-penggandaan dan penjualan buku secara tidak sah menurut 

hukum, yang kita sebut dengan pembajakan buku. 

Berbagai perlindungan hukum untuk karya tulis (buku) terus dibuat 

dan diperbaharui. Indonesia sendiri kini mengatur perlindungan terhadap 

buku melalui Undang-Undang Nomor 19tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

Perlindungan Undang-Undang Hak Cipta ini terhadap buku dapat dilihat 

pada Pasal 12 ayat (1) huruf a yang menyebutkan buku sebagai salah satu 

ciptaan yang diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta. 

Buku sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi mendapat 

perlindungan hukum yang sama dengan ciptaan-ciptaan lainnya. Salah 

satunya adalah mengenai penyelesaian sengketa, yaitu gugatan perdata 

melalui Pengadilan Niaga, tuntutan pidana melalui Pengadilan Negeri dan 

melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS).   

2.5.3. Fungsi Buku Sebagai Hasil Karya Cipta 

Buku ditempatkan sebagai hasil karya cipta yang dilindungi karena 

selain untuk memenuhi keinginan kuat bangsa Indonesia untuk 

mencerdaskan kehidupan bangsa seperti dalam Mukadimah UUD 1945 

setelah amandemen juga karena adanya fungsi positif pada buku, yaitu: 
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a. Buku sebagai media atau perantara  

Artinya buku dapat menjadi latar belakang bagi kita atau 

pendorong untuk melakukan sesuatu. 

b. Buku sebagai milik 

Buku adalah kekayaan yang sangat berharga dan tidak ternilai 

karena merupakan sumber ilmu pengetahuan. 

c. Buku sebagai pencipta suasana 

Buku setiap saat dapat menjadi teman dalam situasi apapun, dapat 

menciptakan suasana akrab hingga mampu mempengaruhi 

perkembangan dan karakter seseorang menjadi baik. 

d. Buku sebagai sumber kreativitas  

Banyak membaca buku dapat mendorong kreativitas yang kaya 

gagasan dan kreativitasnya biasanya memiliki wawasan yang luas. 

Faktor yang melatari berkualitasnya sumber daya manusia adalah 

wawasan yang luas, dan itu dapat diperoleh dengan banyak 

membaca.  

Buku bagi bangsa Indonesia juga memiliki fungsi sebagai sarana 

mencerdaskan kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli 

yang termasuk dalam hasil karya yang dilindungi Hak Cipta. (Damian, 

2005: 154) 
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2.6.  Tinjauan Umum Penerbit 

2.6.1.  Pengertian Penerbit Buku 

Kata penerbit menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diberikan di 

bawah kata terbit, terbit mengandung arti keluar untuk diedarkan (tentang 

surat kabar, buku, dan lain-lain) sedangkan kata penerbit mengandung arti 

orang atau perusahaan yang menerbitkan buku, majalah, dan sebagainya. 

(Kamus besar Bahasa Indonesia, 1994: 91) Sedangkan kata penerbit 

menurut Altbach dalam Supriyadi adalah seorang investor dalam perbukuan.  

Penerbit disebut juga sebagai risk-taker (pengambil resiko) yaitu 

investor yang berharap mendapatkan uang lebih banyak daripada uang yang 

dikeluarkan melalui usaha penerbitan. Penerbit adalah pihak yang 

mengeluarkan uang untuk pengarang, penerjemah, penyunting, pencetak, 

pabrik kertas dan lain-lain untuk memproduksikan buku, para penjual, 

pemasang iklan, dan mereka yang membantu dalam pemasarannya, dan 

yang menerima uang dari penjual buku dan yang lain-lain yang membeli 

buku, atau yang membeli buku maupun hak untuk menggunakan isi buku itu 

dalam berbagai cara. (Altbach (1991) dalam Supriyadi, 2000: 45) 

2.6.2. Sejarah Penerbitan Buku 

  Sejarah Perkembangan penerbitan buku teleh dimulai sejak zaman 

penjajahan Hinda-Belanda dengan cikal bakal fungsi penerbit adalah 

mencetak surat kabar, selebaran, dan buku kitab agama.  

  Akhir abad ke-19 muncullah penerbit-penerbit terutama di Pulau 

Jawa dan Sumatera dengan kepemilikan swasta. Pada tahun 1955, 
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Pemerintah Republik Indonesia mengambil alih dan menasionalisasi semua 

perusahaan Belanda di Indonesia. Kemudian Pemerintah berusaha 

mendorong pertumbuhan dan perkembangan usaha penerbitan buku 

nasional dengan jalan memberi subsidi dan bahan baku kertas bagi para 

penerbit buku nasional sehingga penerbit diwajibkan menjual buku-bukunya 

dengan harga murah. 

  Dunia perbukuan semakin berkembang pesat di Indonesia namun 

awal mula tonggak perkembangan penerbit buku secara masal baru terjadi 

tahun 1908 dengan pembentukan Commissie Voor de Inlandsche Chool en 

Voklslectuur (Komisi Bacaan Rakyat) melalui Keputusan Pemerintah 

Nomor 12 tanggal 14 September 1908. Pada tahun 1917 komisi ini berganti 

nama menjadi Balai Poestaka. Setelah Balai Poestaka muncullah berbagai 

penerbit buku nasional di Indonesia seperti Poestaka Antara, Poestaka 

rakyat dan lain-lain di berbagai wilayah Indonesia. 

  Perkembangan industri penerbitan buku, telah mendorong 

pendirian Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) pada 17 Mei 1950 yang pada 

waktu itu hanya beranggota 13 penerbit. Seiring dengan perkembangan 

industri penerbitan buku di Indonesia maka jumlah anggota IKAPI kini 

mencapai lebih kurang 793 penerbit yang tersebar di seluruh Indonesia.  

2.6.3.  Peta Penerbitan di Indonesia 

  Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) merupakan wadah bagi penerbit 

buku di Indonesia dan sebagian besar penerbit terletak di Pulau Jawa 

tercatat sebanyak 716 perusahaan atau 90% dari total perusahaan penerbitan 
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buku anggota IKAPI. Sementara sisanya sekitar 10% berlokasi di Luar Jawa 

seperti Sumatera Utara, Sumatera Barat, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, 

Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Jambi, 

Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Nusa Tenggara 

Barat. (Position Paper KPPU, 2007: 5)  

 Terdapat pula perusahaan penerbitan lainnya yang tidak menjadi 

anggota IKAPI. Dari hasil penelusuran diketahui bahwa jumlah perusahaan 

penerbitan di luar anggota IKAPI ini relatif sedikit, diperkirakan lebih 

kurang 10% dari total perusahaan penerbitan yang ada. 

IKAPI mengelompokkan 5 jenis penerbitan yaitu penerbitan jenis 

buku agama, buku umum, buku pelajaran, buku perguruan tinggi (PERTI) 

dan buku anak-anak/remaja pada penerbitan buku. (Position Paper 

KPPU,2007:6). Meskipun dilihat dari jumlah anggotanya yang cukup 

banyak, tetapi anggota yang aktif secara reguler melakukan penerbitan 

(minimum 10-20 buku setahun) diperkirakan kurang dari 30%.  

2.6.4.  Perkembangan Penerbit Buku di Indonesia 

  Perkembangan jumlah industri penerbitan buku ini terjadi seiring 

perkembangan bisnis informasi akhir-akhir ini. Selain itu perkembangan 

industri penerbitan buku ini juga dipicu oleh alasan profit margin yang 

relatif besar dibandingkan industri lainnya khususnya barang-barang 

konsumsi. Dengan ongkos cetak buku biasanya 20% dari harga jualnya. 

Dengan memperhitungkan rabat 50% dan royalti penulis 10% maka penerbit 

dapat mengantungi keuntungan 20% dari harga jual buku, hal ini yang 
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menjadikan alasan industri buku berkembang cukup pesat di Indonesia. 

(Position Paper KPPU, 2007: 7) 

  Dilaksanakannya otonomi daerah maupun otonomi perguruan tinggi, 

juga berperan dalam mendorong usaha penerbitan buku baik di kampus-kampus 

untuk pengadaan diktat maupun usaha penerbitan di daerah. 

2.7.  Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum  

2.7.1. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan Hukum secara harafiah diartikan sebagai suatu 

perbuatan atau peristiwa. Perlindungan juga diartikan sebagai hal atau 

perbuatan yang berupa pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, 

kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung kepada yang dilindungi dari 

bahaya atau resiko yang mengancamnya (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

2000: 115)  

Prinsip perlindungan hukum di Indonesia yakni adalah prinsip 

pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang 

bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. (Hadjon: 

1988: 1) 

  Perlindungan hukum merupakan upaya yang diatur oleh Undang-

Undang guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Perlindungan Hukum 

dapat diberikan apabila telah terdapat peraturan yang mengatur untuk 

mewujudkan nilai-nilai tertentu.  
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  Menurut Fuller, juga dikutip Riswandi (2004: 167) dalam bukunya 

Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum terdapat delapan nilai yang 

harus diwujudkan oleh hukum. Delapan nilai tersebut dinamakan Delapan 

Prinsip Legalitas yaitu:  

a. Harus ada peraturan-peraturan terlebih dahulu; hal ini berarti bahwa 

tidak ada tempat bagi keputusan-keputusan secara ad-hoc, atau 

tindakan-tindakan yang bersifat arbitrer; 

b. Peraturan-peraturan itu harus diumumkan secara layak; 

c. Peraturan-peraturan itu tidak boleh berlaku surut; 

d. Perumusan peraturan itu harus jelas dan terperinci, artinya harus dapat 

dimengerti oleh rakyat; 

e. Hukum tidak boleh dijalankannya hal-hal yang tidak mungkin; 

f. Di antara sesama peraturan tidak boleh terdapat pertentangan satu 

sama lain; 

g. Peraturan-peraturan harus tetap, tidak boleh sering diubah-ubah; 

h. Harus ada kesesuaian antara tindakan-tindakan para pejabat hukum 

dan peraturan-peraturan yang telah dibuat. 

Terpenuhinya nilai-nilai tersebut tidak hanya akan memberikan 

perlindungan hukum tetapi menurut Radbuch akan memberikan keadilan, 

kemanfaatan, dan kepastian hukum.  

Hukum merupakan sesuatu yang dimaksudkan untuk mewujudkan 

cita-cita hukum. Cita-cita hukum dapat ditemukan dalam keadilan. 

Kesulitan untuk mencari pedoman akan isi keadilan tersebut membuat 
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elemen kemanfaatan muncul. Hukum harus merupakan tatanan yang 

disepakati bersama, perlu adanya elemen ketiga yaitu kepastian hukum. 

Kepastian hukum masyarakat hukum harus bersifat positif dan kepositifan 

tersebut menjadi syarat suatu kebenaran sebagai landasan perlindungan 

hukum. 

2.7.2. Pelanggaran Hak Cipta 

  Perlindungan hukum bagi Hak Kekayaan Intelektual dimaksudkan 

untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran. Pelaku pelanggaran tersebut 

harus diproses secara hukum, dan bila terbukti melakukan pelanggaran, dia 

akan dijatuhi hukuman sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hak 

Kekayaan Intelektual yang dilanggar itu. Undang-Undang bidang Hak 

Kekayaan Intelektual mengatur jenis perbuatan pelanggaran serta ancaman 

hukumannya, baik secara perdata maupun secara pidana. 

 Suatu perbuatan dianggap melanggar hukum bidang Hak Kekayaan 

Intelektual bila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut: 

a. Larangan Undang-Undang.  

Perbuatan yang dilakukan oleh pengguna Hak Kekayaan 

Intelektual dilarang dan diancam hukuman oleh Undang-Undang 

b. Izin (lisensi).  

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan tanpa persetujuan 

(lisensi) dari pemilik atau pemegang hak terdaftar. 
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c. Pembatasan Undang-Undang.  

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual melampaui batas ketentuan 

yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang. 

d. Jangka waktu.  

Penggunaan Hak Kekayaan Intelektual dilakukan dalam jangka 

waktu perlindungan yang ditetapkan oleh Undang-Undang atau 

perjanjian tertulis atau lisensi. 

   Hak Cipta merupakan bagian dari bidang kekayaan intelektual. 

Perlindungan Hak Cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal 

yang tidak dikenal di Indonesia, suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap 

secara tradisional sebagai milik bersama. Tumbuhnya kesadaran bahwa 

ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan itu 

mempunyai nilai ekonomi. Adapun dalam pandangan tradisional segi nilai 

moral Hak Cipta lebih menonjol daripada nilai ekonomisnya. (Harsono, 

(1990) dalam Usman, 2002: 158) 

  Menonjolnya nilai ekonomis dari Hak Cipta menyebabkan 

timbulnya pelanggaran terhadap Hak Cipta, terutama dalam bentuk tindak 

pidana pembajakan lagu atau musik, buku dan penerbitan, film dan rekaman 

video serta komputer.  

  Pelanggaran terhadap Hak Cipta ini disebabkan oleh sikap dan 

keinginan sebagian (anggota) masyarakat untuk memperoleh keuntungan 

dagang dengan cara mudah. Akibatnya bukan saja merugikan pencipta atau 

pemegang Hak Cipta tetapi juga merugikan ekonomi pada umumnya.      
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  Pelanggaran terhadap Hak Cipta dapat diselesaikan secara perdata 

maupun pidana. Undang-Undang Hak Cipta telah jelas mengatur 

pelanggaran dapat diselesaikan melalui dua jalur, yaitu pidana dan perdata. 

UUHC juga mengatur tentang alternatif penyelesaian sengketa. 

Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa:  

hak untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 65 tidak mengurangi hak Negara 

untuk melakukan tuntutan terhadap pelanggaran Hak Cipta.  

   Berdasarkan ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Hak Cipta  tahun 

2002 ini pelaku pelanggaran Hak Cipta, selain dapat dituntut secara perdata 

juga dapat dituntut secara pidana.  

2.7.3.  Perlindungan Hak Cipta  

Hak Cipta merupakan hak eksklusif di mana Pencipta atau 

pemegang Hak Cipta berhak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaanya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta ). 

Berdasar butir Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta 

terungakap sifat dari Hak Cipta: 
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1. Hak Cipta itu merupakan hak yang bersifat khusus, istimewa, atau 

eksklusif (eksklusive rights) yang diberikan kepada pencipta atau 

pemegang Hak Cipta. Hak yang bersifat khusus ini memungkinkan 

tidak adanya orang lain yang boleh menggunakan hak tersebut, 

terkecuali dengan izin pencipta atau pemegang Hak Cipta yang 

bersangkutan; 

2. Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli meliputi Hak 

pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan ciptaanya, 

memperbanyak ciptaanya, dan memberi izin kepada orang lain untuk 

mengumumkan atau memperbanyak hasil ciptaan tersebut; 

3. Pelaksanaan hak yang bersifat khusus ini baik pencipta maupun 

pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin untuk 

mengumumkan atau memerbanyak ciptaanya tadi harus dilakukan 

menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang 

merupakan pembatasan-pembatasan tertentu; 

4. Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang  bersifat 

immaterial yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain, baik 

untuk seluruh maupun sebagian.    

Ketentuan-ketentuan tersebut secara jelas mengatur bahwa ketika 

ada seseorang dengan tanpa seijin dari pencipta maupun pemegang Hak 

Cipta melakukan tindakan pelanggaran Hak Cipta dengan maksud 

memperdagangkan atau untuk kepentingan komersial, dapat dijerat dengan 

sanksi yang ada, baik berupa sanksi perdata maupun pidana. 
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2.7.3.1. Upaya Penyelesaian Pelanggaran Hak Cipta 

 Pihak pencipta dan pemegang Hak Cipta yang mengalami kerugian 

akibat pelanggaran Hak Cipta dapat menuntut baik secara perdata maupun 

pidana. Tuntutan perdata dapat dilakukan dengan mengajukan ganti rugi 

kepada Pengadilan Niaga dengan disertai permintaan penyitaan terhadap 

benda yang diumumkan atau atau hasil pembajakan.  

Tata cara pengajuan guagatan pelanggaran Hak Cipta diatur dalam 

Pasal 60 Undang-Undang Hak Cipta 2002. Gugatan diajukan kepada Ketua 

Pengadilan Niaga, Selanjutnya Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan 

gugatan tersebut pada tanggal gugatan diajukan dan kepada penggugat 

diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang 

berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Paling 

lama dua hari terhitung setelah gugatan didaftarkan, Panitera Pengadilan 

Niaga menyampaikan gugatan kepada Ketua Pengadilan Niaga. 

Pengadilan Niaga diberikan waktu paling lama tiga hari untuk 

mempelajari gugatan tersebut dan menetapkan hari sidangnya. Sidang 

pemeriksaan atas gugatan dimulai dalam jangka waktu paling lama enam 

puluh hari setelah guagatan didaftarkan. Pemanggilan para pihak dilakukan 

oleh juru sita yang menurut Pasal 61 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 

2002 dilakukan paling lambat tujuh hari setelah gugatan didaftarkan.  

Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama sembilan puluh 

hari setelah gugatan didaftarkan dan dapat diperpanjang paling lama tiga 

puluh hari atas persetujuan Ketua Mahkamah Agung.putusan atas gugatan 
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harus sudah diucapkan paling lama seratus dua puluh hari atau empat bulan 

setelah gugatan didaftarkan. 

Putusan atas gugatan dimaksud memuat pertimbangan hukum yang 

mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. Apabila diminta dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap 

putusan tersebut diajukan upaya hukum. (Usman, 2003: 162) paling lama 

empat belas hari isi Putusan Pengadilan Niaga dimaksudkan wajib 

disampaikan juru sita kepada pihak yang bersengketa.  

Upaya tuntutan ini merupakan bentuk perlindungan hak dari 

pencipta maupun pemegang Hak Cipta, namun hak dari pencipta maupun 

pemegang Hak Cipta tidak berlaku lagi terhadap ciptaan yang berada pada 

pihak yang tidak memperdagangkan ciptaan yang didapat atas pelanggaran 

Hak Cipta dan memperolehnya semata-mata untuk keperluan sendiri dan 

tidak digunakan untuk kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang 

berkaitan dengan komersial. (Pasal 57 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta)  

Pasal 62 Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 membatasi upaya 

hukum yang dapat dilakukan para pihak yang bersengketa terhadap putusan 

Pengadilan Niaga hanyalah upaya kasasi. 

Pengajuan tuntutan pelanggaran atas Hak Cipta dapat juga dilakukan 

secara pidana. UUHC telah merumuskan perbuatan-perbuatan yang 

dikategorikan sebagai tindak pidana Hak Cipta.  
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Tindak pidana Hak Cipta semula merupakan delik aduan tetapi 

kemudian diubah menjadi delik biasa. Perubahan ini dilakukan karena 

dianggap kurang efektifnya delik aduan, tindakan baru dapat dilakukan 

ketika ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Ancaman pidana delik 

aduanpun terlalu ringan sehingga kurang mampu menjadi penangkal 

terhadap pelanggaran Hak Cipta. (Usman, 2003: 165) 

Diubahnya delik aduan menjadi delik biasa ini menjadikan 

penindakan dapat segera dilakukan tanpa perlu menunggu adanya 

pengaduan dari Pemegang Hak Cipta yang haknya dilanggar, selain itu 

ancaman pidananya juga diperberat guna melindungi pemegang Hak Cipta 

dan memungkinkan dilakukan penahanan.  

     Pengadilan dapat memutuskan perampasan ciptaan atau barang 

hasil pelanggaran Hak Cipta tersebut untuk mecegah beredarnya ciptaan 

atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta, untuk selanjutnya dimusnahkan 

atau diserahkan kepada pemegang Hak Cipta yang sah. (Pasal 56 Ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) 

  Selain melalui jalur Perdata dan Pidana penyelesaian sengketa Hak 

Cipta juga dapat dilakukan melalui Arbitrase atau disebut juga Alternatif 

Penyelesaian Sengketa Hak Cipta, yakni melalui negosiasi, mediasi, 

konsiliasi, atau cara lain yang dipilih oleh para pihak sesuai dengan 

Undang-Undang yang berlaku. 
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Ancaman Sanksi Hukuman Tindak Pidana Hak Cipta 

(Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta) 

Tabel 2.2 

No Pasal 
Ancaman Hukuman Pidana 

Keterangan 
Penjara Denda 

1 72 (1) 7 tahun Rp 5.000.000.000,00 

Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak 
mengumumkan, atau memper-banyak suatu 
ciptaan; atau membuat, memperbanyak, atau 
menyiarkan rekaman suara dan/atau gambar 
pertujukan; atau memperbanyak dan/atau 
menyewakan karya rekaman suara atau rekaman 
bunyi. 

2 72 (2) 5 tahun Rp 500.000.000,00 
Perbuatan dengan sengaja menyiarkan, 
memamerkan, mengedarkan, atau, menjual kepada 
umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran 
Hak Cipta atau hak terkait. 

3 72 (3) 5 tahun  Rp 1000.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak 
memperbanyak penggunaan untuk kepentingan 
komersial suatu Program Komputer. 

4 72 (4) 5 tahun Rp 150.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja melanggar Pasal 17. 

5 72 (5) 2 tahun Rp 150.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja melanggar Pasal 19, 
Pasal 20 dan Pasal 49 ayat (3). 

6 72 (6) 2 tahun Rp 150.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar 
Pasal 24 atau Pasal 55. 

7 72 (7) 2 tahun Rp 150.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar 
Pasal 25. 

8 72 (8) 2 tahun Rp 150.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar 
Pasal 27. 

9 72 (9) 5 tahun Rp 1.500.000.000,00 Perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak melanggar 
Pasal 28. 

 
Sumber : Ketentuan Pidana Pasal 72 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  

 Hak Cipta.  
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2.7.3.2. Penyidik Hak Cipta 

Pelanggaran terhadap Hak Cipta bersifat khusus, sehingga dalam 

penindakanya memerlukan penanganan khusus pula. Sebagai penyidik 

tindak pidana di bidang Hak Cipta, selain Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di 

lingkungan Kementerian Hukum dan HAM yang tugas dan tanggung 

jawabnya meliputi pembinaan Hak Cipta, juga diberi wewenang khusus 

sebagai penyidik. (Usman, 2003: 173) 

Penyidik PPNS dalam melaksanakan tugasnya dapat berkoordinasi 

dengan Penyidik-Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia memberikan petunjuk kepada 

PPNS dan memberikan bantuan penyidikan yang diperlukan, sebaliknya 

PPNS melaporkan adanya tindak pidana yang sedang disidiknya kepada 

Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia. (Pasal 107 ayat (3) 

KUHAP, menurut Pasal 71 ayat (3) UUHC) 

Penyidikan pelanggaran Hak Cipta dapat dilaksanakan oleh 

Penyidik Hak Cipta dengan surat perintah tugas Penyidikan dari Kepala 

Kantor Wilayah Kementerian hukum dan HAM setempat. Selain itu 

penyidikan pelanggaran Hak Cipta juga baru dapat dilakukan oleh Penyidik 

Hak Cipta di lingkungan Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual 

dengan surat perintah tugas penyidikan dari Direktorat Jenderal Hukum dan 

HAM.  
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Penyidik Hak Cipta wajib melaksanakan tugas  sebagai berikut: 

a)  Memberitahukan tentang dimulainya penyidikan kepada 

Penuntut Umum dan Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia; 

b)  Memberitahukan tentang perkembangan penyidikan yang 

dilakukan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik 

Indonesia; 

c)  Meminta petunjuk dan bantuan penyidikan sesuai dengan 

kebutuhan kepada Penyidik Pejabat Polisi Negara 

Republik Indonesia; 

d)  Memberitahukan kepada Penuntut Umum dan Penyidik 

Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, apabila 

penyidikan akan dihentikan karena alasan-alasan tertentu 

yang dibenarkan oleh hukum. 

Sehubungan dengan semakin menggejalanya pelanggaran terhadap 

Hak Cipta terutama dalam bentuk antara lain pembajakan buku, karya tulis 

dan ciptaan lagu, Jaksa Agung dengan surat Nomor R-176/A-5/9/1988 

tanggal 14 September 1988 perihal pelanggaran Hak Cipta meminta 

perhatian kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia: 

a)  Agar penanganan/penyelesaian perkara pelanggaran Hak 

Cipta yang cepat, cermat dengan pengendalian sebaik-

baiknya dan dalam koordinasi secara terpadu dengan 

penegak hukum lainnya serta pihak-pihak yang terkait; 
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b)   Agar memperberat tuntutan pidana terhadap para pelaku 

tindak pidana pembajakan atau pelanggaran Hak Cipta 

sehingga dapat mencerminkan keadilan yang hidup di 

dalam masyarakat dan mampu memberikan dampak 

positif antara lain menimbulkan rasa jera bagi para 

pelakunya dan merupakan daya tangkal bagi yang lainya. 

(Usman, 2003: 181) 

2.7.3.3. Dewan Hak Cipta 

  Pelanggaran Hak Cipta bukan hanya dipengaruhi faktor hukumnya 

belaka, melainkan pemahaman masyarakat sendiri yang kurang mengerti 

tentang arti, fungsi dan isi Hak Cipta itu sendiri, untuk menyamakan 

pemahaman mengenai masalah Hak Cipta tersebut dibentuk Dewan Hak 

Cipta yang merupakan wadah nonstruktural yang bertugas membantu 

Pemerintah dalam memberikan penyuluhan, bimbingan, dan pembinaan 

tentang Hak Cipta yang berkedudukan di Ibukota Negara Republik 

Indonesia. (Pasal 48 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta)   

  Dewan Hak Cipta dalam melaksanakan tugasnya, mempunyai 

fungsi sebagai berikut: 

a. Membantu Pemerintah dalam penyimpanan dan pengolahan bahan-

bahan yang diperlukan baik dalam rangka penyusunan Peraturan 

Perundang-Undangan mengenai Hak Cipta ataupun perumusan 
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kebijaksanaan Pemerintah tentang tindakan atau langkah-langkah yang 

diperlukan dalam usaha memberikan perlindungan Hak Cipta; 

b. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Presiden baik diminta 

maupun tidak diminta mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak 

Cipta;      

c. Memberikan pertimbangan dan pendapat mengenai Hak Cipta atas 

permintaan pengadilan atau instansi Pemerintah lainya; 

d. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada pencipta dan 

masyarakat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Hak Cipta; 

e. Memberikan pertimbangan dan pendapat dalam rangka penyelesaian 

perselisihan atas permintaan para pihak yang berselisih. (Peraturan 

Pemerintah Nomor 14 Tahun 1986 tentang Dewan Hak Cipta) 

  Susunan keanggotaan Dewan Hak Cipta terdiri atas ketua, wakil 

ketua, sekretaris, dan wakil sekretaris yang merangkap sebagai anggota dan 

maksimal sepuluh orang anggota yang berasal dari wakil-wakil departemen 

atau lembaga Pemerintah nondepartemen menurut bidang keahlian atau 

profesi yang berhubungan dengan Hak Cipta. 
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2.8. Tinjauan Umum tentang Perjanjian Pengarang dan   

Penerbit 

 2.8.1  Perjanjian Jual Beli Dan Perjanjian Penerbitan 

         Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi 

hak-hak ekonominya seperti kekayaan-kekayaan lainnya, maka dari itu 

timbul upaya untuk mengalihkan Hak Cipta tersebut. Pengalihan ini 

dilakukan oleh pengarang kepada penerbit. Pengalihan dapat dilakukan 

melalui bentuk perjanjian jual beli maupun melalui perjanjian penerbitan.  

          Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu 

mengikatkan dirinya unuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang 

lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan (Pasal 1457 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata). 

  Melalui perjanjian jual beli pengarang menyerahkan haknya untuk 

dieksploitasi kepada pihak penerbit dengan sejumlah biaya yang 

dikeluarkan oleh penerbit sebagai ganti dari penyerahan hak kepada 

pengarang.  

  Adanya perjanjian jual beli ini berakibat terjadinya pengalihan 

keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi dari suatu ciptaan 

yang dialihkan kepada penerima hak/ pemegang Hak Cipta dalam jangka 

waktu yang telah disetujui bersama.  

  Jual beli dilakukan dengan hanya sekali biaya yang dikeluarkan 

oleh penerbit kepada pengarang. Sehingga hak beralih dari semula milik 

pengarang menjadi milik penerbit secara penuh. Sehingga penerbit memiliki 
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hak penuh secara mutlak kepada karya tersebut untuk mengeksploitasi 

secara ekonomi. Pihak pengarang tidak memiliki hak apapun terhadap karya 

ciptaannya selama waktu yang telah disepakati.         

  Jenis perjanjian lain yang mengatur pengalihan Hak Cipta suatu 

ciptaan, khususnya karya tulis yang diterbitkan dalam wujud buku untuk 

dieksploitasi adalah perjanjian penerbitan buku antara penulis dengan 

penerbitan buku. 

  Perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang 

sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit, pada hakikatnya merupakan 

suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan Hak Cipta karya 

tulis seorang penulis kepada penerbit. Penerbit selanjutnya akan 

menerbitkan ciptaan karya tulis dalam bentuk buku yang akan dipasarkan 

kepada para pembacanya. (Damian, 2005: 198)  

Hubungan kerjasama antara penulis dengan penerbit, yang bertujuan 

untuk mengalihkan karya tulis (untuk dieksploitasi) dari penulis kepada 

penerbit, harus dituangkan dalam akta otentik atau akta di bawah tangan. 

Akta inilah yang dinamakan perjanjian penerbitan buku. 

Penulis mencipta suatu karya tulis yang nantinya akan dieksploitasi 

hak-hak ekonominya oleh penerbit, dengan cara menerbitkanya dalam 

bentuk buku. Pengeksploitasian dilakukan untuk maksud mencapai tujuan 

perolehan keuntungan-keuntungan materiil, misalnya dalam bentuk dana 

yang dibayarkan sebagai royalti atau honorarium. Penulis juga memperoleh 
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keuntungan immateriil dengan perolehan nama yang terkenal sebagai 

penulis. 

2.8.2. Dasar Hukum Perjanjian Penerbitan Buku 

Perjanjian penerbitan buku antara seorang penulis atau pengarang 

sebagai pencipta karya tulis dengan penerbit pada hakikatnya merupakan 

suatu perjanjian keperdataan yang mengatur tentang pengalihan Hak Cipta 

karya tulis seorang penulis kepada penerbit. (Damian, 2005: 198) 

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Suatu 

perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih 

mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. 

Perjanjian penerbitan buku yang merupakan pengalihan Hak Cipta 

menimbulkan akibat bagi penulis yakni penulis melaksanakan hak-hak 

ekonominya berupa hak menikmati hasil ciptaan yang dialihkan sesuai 

dengan fungsi Hak Cipta, pada hakikatnya pengalihan Hak Cipta tiada lain 

adalah hak eksklusif dari suatu ciptaan.  

Pengalihan Hak Cipta yang merupakan hak khusus atau eksklusif 

dimungkinkan oleh Perundang-Undangan Hak Cipta karena Hak Cipta 

dianggap sebagai benda bergerak yang dapat beralih atau dialihkan baik 

seluruhnya maupun sebagian. (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

Pasal 3 ayat (1), (2) tentang Hak Cipta) 

Pengalihan Hak Cipta selain harus berdasarkan ketentuan yang 

diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta, perlu juga berdasarkan pada 
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ketentuan-ketentuan tentang syarat yang harus dipenuhi dalam sahnya 

perjanjian.  

Syarat sahnya perjanjian Menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata :  

a.  Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya (the consent of the parties); 

Kesepakatan (konsensus) dalam perjanjian sangatlah diperlukan. 

Kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak untuk 

mengadakan perjanjian. Pengertian sepakat dilukiskan sebagai 

pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak. (Damian, 2005: 

202) 

 

b.  Kemampuan untuk membuat suatu perikatan (the capacity to contract); 

Pihak yang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian harus telah 

dewasa dan tidak di bawah pengampuan. Kedewasaan seseorang 

memiliki berbagai ragam pengaturan, salah satunya diatur dalam 

ketentuan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Seseorang 

dianggap belum dewasa bila seseorang belum mencapai umur genap dua 

puluh satu tahun dan sebelumnya belum kawin. Sedangkan Undang-

Undang Perkawinan menetapkan usia dewasa enam belas tahun untuk 

wanita dan delapan belas tahun untuk pria.  
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c.  Adanya suatu hal tertentu (a certain subject); 

Syarat ini merupakan hakikat dari suatu perjanjian penerbitan buku 

yang memuat objek yang ditentukan yaitu Hak Cipta ciptaan karya tulis 

seorang penulis yang dialihkan kepada penerbit yang akan 

mengeksploitasi suatu ciptaan karya tulis melalui wujud buku.  

 

d.  Adanya suatu sebab yang halal (a permessible cause);    

Sebab dalam pengertian Undang-Undang bukan merupakan 

hubungan sebab akibat dan tidak mempunyai hubungan  dengan ajaran 

kausaliteit. Pengertian sebab juga bukan sebab yang mendorong para 

pihak untuk mengadakan perjanjian, karena hal tersebut bukan 

merupakan perhatian hukum. 

 

  Menurut syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata di atas dapat digolongkan dalam dua 

syarat: (Damian, 2005: 204) 

 

1) Mengenai subjek perjanjian  

Kemampuan melakukan perbuatan hukum; kesepakatan (konsensus) 

yang menjadi dasar perjanjian yang harus dicapai atas dasar 

kebebasan menentukan kehendak (tidak ada paksaan, kekhilafan 

atapun penipuan) 
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2) Mengenai objek perjanjian  

Apa yang dijanjikan harus jelas, yang diperjanjikan harus sesuatu 

yang halal dalam arti tidak bertentangan dengan Undang-Undang, 

ketertiban umum dan kesusilaan, 

  Tidak dipenuhinya syarat pertama berakibat dapat 

dimintakan pembatalanya kepada hakim, sedangkan dalam hal tidak 

dipenuhinya syarat kedua akan berakibat batalnya perjanjian demi 

hukum.  

   Berdasarkan asas kebebasan berkontrak semua bentuk 

perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang 

bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik 

kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena 

alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu. 

Suatu perjanjian juga harus dilaksanakan dengan itikad baik. (Pasal 

1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) 

2.8.3. Bentuk Perjanjian Penerbitan Buku 

Perjanjian penerbitan buku yang merupakan bentuk pengalihan Hak 

Cipta dari Pengarang kepada pihak pemegang Hak Cipta dalam hal ini 

penerbit buku. Pengalihan Hak Cipta tersebut harus diatur pengalihanya 

dalam bentuk perjanjian yang berisi hak-hak yang harus disepakati oleh 

kedua belah pihak, baik pihak pengarang maupun pihak penerbit sebagai 

pemegang Hak Cipta. 
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Beberapa hak yang umumnya dicantumkan dalam klausul perjanjian 

penerbitan buku diantaranya adalah: (Damian, 2005: 210) 

a. Hak memperbanyak suatu karya tulis dengan arti bahwa karya tulis 

bersangkutan ditambah dengan pembuatan yang sama, hampir sama 

atau menyerupai, dengan mempergunakan bahan-bahan yang sama 

atau tidak sama termasuk mengalihwujudkan karya tulis menjadi buku; 

b. Hak mengumumkan karya tulis dengan cara pembacaan, penyiaran, 

atau penyebaran suatu karya tulis dengan menggunakan alat apapun 

dan dengan cara sedemikian rupa sehingga suatu ciptaan karya tulis 

dapat dibaca, didengar atau dilihat orang lain; 

c. Hak mengalihkan ciptaan karya tulis berwujud buku, menjadi suatu 

ciptaan derivatif, misalnya dialihwujudkan menjadi wujud film 

sinetron yang diserahkan dalam satu acara televisi swasta; 

d. Hak menampilkan, memperagakan atau mendeklamasikan, misalnya 

buku yang memuat suatu karya tulis di bidang seni atau sastra di muka 

umum.  
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         2.8.4. Contoh Substansi Perjanjian Penerbitan Buku  

  
Perjanjian Penerbitan Buku 

Nomor : .... / .... / .... / .... 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini 
(1)  Nama  : .................................... 
  Pekerjaan : .................................... 
  Alamat rumah : Jl.... : No. telepon... : No. faksimil  : ....   
  Alamat kantor : Jl.....: No. Telepon... : No. Faksimil : .... 
 
Selanjutnya sebagai Penulis disebut Pihak pertama : dan 
 

  Bagian pertama ini disebut dengan Komparisi, penulis sebagai 

pihak yang mencipta karya tulis yang diperjanjikan mencantumkan identitas 

penulis dan disebut sebagai pihak pertama. 

(2)  Nama Perusahaan  :  Penerbit PT ...................... 
 Nama yang mewakili   : ........................................ 

Jabatan   :  ........................................ 
  Alamat Kantor   :  Jl ......  : No. Telepon : ......  ; 
          No. Faksimil : .................  ; 
 

Selanjutnya sebagai penerbit buku, disebut Pihak Kedua.  

 Bagian yang termasuk dalam komparisi ini berisi tentang yang 

berhak menandatangani suatu perjanjian penerbitan buku atas nama penerbit 

buku dan tempat kedudukan penerbit yang merupakan badan hukum 

(Damian, 2005: 246).  

Menimbang :  

Bahwa pihak kesatu dan kedua sepakat mengikatkan diri dan 
melaksanakan dengan itikad baik ketentuan-ketentuan dalam 
perjanjian penerbitan buku ini; 
 
Bahwa segala sesuatu yang diatur dalam perjanjian ini 
dimaksudkan terutama untuk menerbitkan karya tulis dalam bentuk 
buku; 
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Bahwa selain diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam 
perjanjian ini, juga diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum lain 
yang berlaku seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan lain 
sebagainya. 

 

Bagian berikutnya setelah komparisi disebut dengan Premisse atau 

pendahuluan. Pada bagian ini dimuat secara ringkas dasar hukum dan 

maksud tujuan diadakanya perjanjian penerbitan buku  

 Pasal 1 : Ciptaan 

   
1.1   Pihak kesatu sepakat menyerahkan kepada pihak kedua  

suatu ciptaan karya tulis untuk diterbitkan dalam wujud 
buku;  

 
1.2   Termasuk dalam kegiatan penerbitan buku adalah  

pekerjaan-pekerjaan mengedit, menyusun huruf-huruf, 
mencetak, menjilid, dan memasarkan buku yang ditertibkan 
dalam arti seluas-luasnya. 

 
1.3   Ciptaan karya tulis yang akan dieksploitasi hak-hak    

ekonominya dalam bentuk buku memakai sebagai judul:
 ...............................................................................................
 ...................................................................................... 

Penetapan judul buku yang ringkas dan jelas untuk menjadi daya 

tarik tersendiri bagi para calon pembeli, dirumuskan bersama oleh pihak 

pertama dan kedua. (Damian, 2005: 249 ) 

1.4   Ciptaan karya tulis yang diserahkan untuk diterbitkan  
dalam wujud buku berbahasa Indonesia, berbentuk disket 
komputer dengan program komputer Word Star (WS) atau 
Microsoft Word (MS Word ); 

  
Karya tulis dalam bentuk naskah diserahkan kepada pihak penerbit 

dalam bentuk Softfile untuk lebih memudahkan dalam mengolah data 

naskah. 
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1.5   Pihak pertama berjanji akan melakukan dengan cermat  
pekerjaan koreksi cetak coba karya tulis yang akan 
diterbitkan dan mengembalikannya kepada pihak kedua 
dalam waktu..... hari setelah berkas cetak coba diterima 
pihak kesatu; 

 
1.6   Pihak pertama bersama-sama pihak kedua akan     

membicarakan dan menyetujui bersama bagian dari 
susunan perwajahan karya tulis yang merupakan desain 
sampul atau kulit buku yang sesuai dan serasi dengan isi 
atau materi karya tulis. 
 

Pasal 2 : Penyerahan (Assignment/Overdracht) 

 Perjanjian penerbitan buku dengan penyerahan berfungsi 

memberikan kesempatan sebesar-besarnya kepada penerbit untuk 

mengeksploitasi berbagai hak yang terkandung dalam ciptaan karya tulis 

yang diserahkan. (Damian, 2005: 250) 

2.1  Pihak pertama menyerahkan kepada pihak kedua Hak Cipta 
karya tulisnya untuk diperbanyak dan diumumkan dalam 
bentuk atau wujud buku dan menyerahkan juga ciptaan-
ciptaan derevatif karya tulisnya seperti dirinci di bawah ini: 
....................................................................................... 

      ...................................................................................... 
 
2.2  Penyerahan ciptaan karya tulis mencakup, baik teks naskah  

yang berupa kata-kata dalam kalimat-kalimat asli ciptaan 
pihak pertama, maupun foto-foto dan ilustrasi-ilustrasi lain 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari karya 
tulis yang diserahkan; 

 
2.3  Penyerahan karya tulis kepada pihak pertama untuk 

melisensikan kepada pihak ketiga hak-Hak Cipta tertentu 
seperti diatur dalam ketentuan-ketentuan perjanjian ini.  
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 Pasal 3 : Jaminan (Vrijwaring) 

Bisa jadi seorang penulis mengaku dirinya sebagai penulis dari 

suatu ciptaan karya tulis yang bukan ciptaanya. Dengan kata lain ciptaan 

karya tulis yang diserahkan bukan merupakan suatu karya tulis asli, 

melainkan menjiplak (plagiat) karya tulis ciptaan penulis lain yang 

memilikinya secara sah karena keaslianya.(Damian, 2005: 251) 

3.1  pihak pertama dengan ini menyatakan dan menjamin 
dengan sebenarnya sebagai pemilik sah dari ciptaan karya 
tulis asli yang diserahkan kepada pihak kedua. 

   
  3.2   Jika dikemudian hari terbukti bahwa ciptaan karya tulis  

yang diserahkan adalah karya tulis yang dimiliki secara sah 
oleh penulis lain, maka pihak pertama akan menanggung 
dan mengganti kerugian-kerugian yang diderita pihak 
kedua. 
 

 Pasal 4 : Jaminan Persaingan Curang (Concurrentiebeding) 

4.1   Pihak pertama menerangkan dan berjanji bahwa tidak ada  
bagian-bagian dari ciptaan karya tulisnya yang pernah atau 
akan diumumkan atau dikutip sebagian yang karena bentuk 
atau isinya dapat merugikan ciptaan karya tulis yang 
diserahkan kepada pihak kedua; 

 
4.2 Kutipan sebagian atau keseluruhan ciptaan karya tulis  

sepanjang digunakan untuk keperluan yang wajar (fair-use) 
tidak memerlukan persetujuan tertulis dari pihak kedua. 

 
Syarat sumber kutipan  harus disebut atau dicantumkan maka tidak 

dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta:  

penggunaan ciptaan pihak lain untuk keperluan pendidikan, 

penelitian, penulisan ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan 

tinjauan suatu masalah dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan 

yang wajar bagi pemegang Hak Cipta; maupun sebagian guna keperluan 
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pembelaan di dalam dan di luar Pengadilan; dan pengambilan ciptaan 

(karya tulis) baik seluruhnya maupun sebagian guna keperluan pembelaan 

di dalam dan di luar pengadilan; dan ciptaan (karya tulis) baik seluruhnya 

maupun sebagian guna keperluan; ceramah yang semata-mata untuk tujuan 

pendidikan dan ilmu pengetahuan serta pertunjukan atau pementasan yang 

tidak dipungut bayaran. (Pasal 15 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang Hak Cipta) 

Pasal 5 : Eksploitasi Ciptaan Karya Tulis 

5.1.   Pihak kedua mengikatkan diri untuk terutama menerbitkan 
karya tulis pihak pertama dalam bentuk buku yang 
berbahasa Indonesia dengan biaya dan resiko yang 
ditanggung sendiri; 

 
Mengenai ciptaan-ciptaan derivatif yang ikut serta diserahkan 

dalam perjanjian penerbitan buku hendaknya dirinci secara terpisah dalam 

Pasal tentang ciptaan. Bagi penerbit tidak ada kewajiban untuk 

mengeksploitasi ciptaan-ciptaan derivatif yang disertakan penyerahannya 

pada waktu penandatanganan perjanjian penerbitan buku. (Damian,2005: 

252) 

5.2.  Penerbitan buku oleh pihak kedua pelaksanaanya akan  
dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu ... bulan 
setelah ciptaan karya tulis secara lengkap diterima pihak 
kedua; Satu kali perpanjangan dapat dimintakan 
persetujuannya oleh pihak kedua kepada pihak pertama; 
 

5.3.  Pihak kedua akan menentukan jumlah buku yang akan 
diterbitkan, penerbitan ulang, harga jual buku, dan segala 
sesuatunya yang berhubungan dengan pengumuman dan 
perbanyakan ciptaan karya tulis yang diserahkan; 
 

5.4.  Pihak kedua selain mempunyai hak untuk mengumumkan 
dan memperbanyak ciptaan karya tulis dalam bentuk buku, 
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juga mempunyai kebebasan melaksanakan hak untuk 
mengumumkan dan memperbanyak ciptaan-ciptaan 
derivatif ciptaan karya tulis seperti dirinci dalam Pasal 2.1 
perjanjian penerbitan buku ini; 

 
5.5.  Pihak kedua dalam mengumumkan akan selalu 

mencantumkan nama pihak pertama sebagai pencipta. 
 
5.6.  Pihak kedua tidak diperbolehkan mengadakan perubahan 

ciptaan karya tulis yang telah diserahkan, kecuali dengan 
persetujuan pihak pertama atau ahli warisnya; 

 
5.7.  Pihak kedua juga tidak diperbolehkan mengadakan 

perubahan judul, sub-judul ciptaan karya tulis dan nama 
yang telah dipakai pihak pertama. 

 
Pasal 6 : Honorarium 

6.1.  Honorarium untuk karya tulis yang diserahkan, dibayarkan  
secara sekaligus oleh pihak kedua kepada pihak pertama 
sejumlah Rp ... pada waktu penandatanganan perjanjian ini; 
 

6.2.  Pajak Penghasilan atas honorarium yang diterima pihak  
pertama akan dipotongkan dari honorarium oleh pihak 
kedua untuk disetorkan ke Kas Negara. 

 

Pasal 7 : Penerbitan Ulang 

7.1.  Pihak kedua jika menganggap perlu, setiap saat setelah 
memberitahukan kepada pihak pertama, dapat menerbitkan 
ulang dengan memperbanyak secara mencetak ulang buku 
yang telah habis persediaanya; 

 
7.2.  Setelah pihak kedua memberitahu kepada pihak pertama, 

maka revisi-revisi materi untuk isi buku yang dianggap 
perlu oleh pihak kedua, wajib dilakukan oleh pihak pertama 
dalam waktu yang dianggap memadai oleh pihak kedua. 

 

Jika revisi yang dianggap perlu tidak dilakukan oleh pihak pertama 

dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka pihak kedua dengan biaya 

sendiri dapat menyuruh pihak ketiga melakukan revisi untuknya. 
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Ketentuan ini, perlu disepakati bersama dan diatur dalam 

perjanjian, mengingat buku-buku yang termasuk golongan buku-buku ilmu 

pengetahuan atau buku-buku non-fiksi atau buku-buku pelajaran setelah 

suatu kurun waktu tertentu perlu direvisi dengan menyesuaikan 

perkembangan atau kemajuan ilmu pengetahuan yang terjadi pada waktu 

buku akan diterbitkan ulang. (Damian, 2005: 254) 

Revisi semacam ini sering harus dilakukan untuk buku-buku 

misalnya kamus bahasa, buku-buku tentang metode pendidikan atau 

hukum Hak Cipta yang berlaku, dan sebagainya. 

Pasal 8 : Ahli waris 

8.1.Apabila pihak kedua meninggal dunia atau berhalangan, 
segala hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian ini pindah 
kepada ahli warisnya atau wakilnya, bila ada, dengan 
ketentuan sebagai berikut : 
 
8.1.1  Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak kedua 

meninggal, para ahli warisnya yang sah harus 
menunjuk seorang saja yang mewakili mereka 
bersama mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan perjanjian ini. 
 

8.1.2  Bila penunjukan tersebut tidak dilakukan dan 
diberitahukan kepada pihak pertama, maka pihak 
pertama berhak melakukan segala sesuatu mengenai 
hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka dengan 
layak dan sebaik-baiknya. 

 

 Pasal 9 : Perselisihan 

Jika terjadi perselisihan antara pihak pertama dan pihak kedua 

mengenai perjanjian ini, kedua belah pihak akan mengambil jalan 
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penyelesaian melalui suatu Dewan Arbitrase yang pengaturannya adalah 

sebagai berikut : 

9.1.  Membentuk suatu Dewan Arbitrase yang terdiri dari 3  
(tiga) orang anggota arbitrator yang masing-masing 
ditunjuk, seorang oleh pihak pertama, seorang oleh pihak 
kedua dan seorang lagi arbitrator lain ditunjuk oleh kedua 
orang arbitrator hasil penunjukan pihak pertama dan kedua; 

 
9.2.  Dalam waktu 6 (enam) bulan setelah Dewan Arbitrator 

dibentuk, akan diputuskan suatu vonnis yang sifatnya 
mengikat dan final; 

 
9.3.  Jika salah satu pihak tidak melaksanakan vonnis yang telah 

dijatuhkan, maka pihak yang lain dapat meminta bantuan 
pihak-pihak yang berwenang untuk mengeksekusi vonis 
Dewan Arbitrator. 

 
Pasal 10 : Lain-lain 

Apabila dikemudian hari dirasakan ada kekurangan di dalam 

perjanjian ini dan jika diperlukan suatu perubahan, kedua belah pihak 

sepakat satu sama lain untuk membuat addendum yang merupakan bagian 

yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini. (Damian, 2005 ; 256)  

Demikian perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dan 
ditandatangani oleh kedua belah pihak. 
 
Perjanjian yang ditandatangani pihak kedua di atas materai 
disimpan oleh pihak pertama dan sebaliknya yang ditandatangani 
oleh pihak pertama di atas materai disimpan oleh pihak kedua. 

 

  Bandung, ................ 20 ... 
 

Pihak Pertama,       Pihak Kedua 
 
 

(.......................)    (......................) 
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UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak 
Cipta 

Pendaftaran Hasil Karya Buku Oleh 
Penerbit 

Perlindungan Hukum 

1. Bagaimana Efektivitas Pendaftaran 
Hak Cipta Hasil Karya Buku Oleh 
Penerbit. 

2. Hambatan apakah yang muncul 
dalam  pendaftaran Hak Cipta. 

3. Bagaimana  upaya mengatasi 
hambatan dalam pendaftaran Hak. 

2.9 Kerangka Berpikir 
 
 

 Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Penelitian memerlukan suatu cara yang sistematis untuk menjawab 

permasalahan yang diteliti. Cara yang digunakan untuk menjawab suatu 

permasalahan dalam penelitian inilah yang disebut dengan metode. Metode 

sangatlah penting dalam menentukan hasil akhir dari suatu penelitian. Dengan 

metode dan prosedur yang tepat maka hasil dari penelitian dapat diperoleh secara 

efektif.  

Penelitian Hukum pada dasarnya merupakan suatu 
kegiatan ilmiah yang didasarkan pada suatu metode, 
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk 
mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu 
dengan jalan menganalisanya, kecuali itu, maka juga 
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta 
hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu 
pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul 
dalam gejala yang bersangkutan. (Sarjono 1986: 43) 
 

Soerjono Soekanto, berpendapat bahwa penelitian hukum dapat dibagi dalam 

(Bambang Sunggono, 2010: 41): 

1. Penelitian Hukum Normatif, yang terdiri dari: 

a. Penelitian terhadap asas-asas hukum 

b. Penelitian terhadap sistematika hukum 

c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum 

2. Penelitian Hukum Sosiologis atau Empiris, yang terdiri dari: 

a. Penelitian terhadap identifikasi hukum 

b. Penelitian terhadap efektivitas hukum 
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3.1  Jenis Dan Desain Penelitian 

Jenis-jenis penelitian dibedakan berdasarkan jenis data yang 

diperlukan secara umum dibagi menjadi dua, yaitu penelitian primer dan 

penelitian sekunder. (Sarwono, 2006: 16-17) 

Pada penelitian primer membutuhkan data atau informasi dari sumber 

pertama, biasanya kita sebut dengan responden. Sebaliknya, penelitian 

sekunder menggunakan bahan yang bukan dari sumber pertama sebagai sarana 

memperoleh informasi untuk menjawab masalah yang diteliti. 

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian primer yang dikenal 

dengan penelitian yang menggunakan data wawancara sebagai sumber 

utamanya dan biasanya oleh para peneliti yang menganut paham pendekatan 

kualitatif. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Kirk dan Miller 

dalam bukunya Moleong (2005: 3) mendefinisikan “penelitian kualitatif 

adalah tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental 

tergantung pada pengamatan pada manusia dalam kawasannya sendiri dan 

berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam 

peristilahannya”. Ini merupakan pengembangan pengetahuan dalam suatu 

tempat, di mana tempat tersebut terdapat orang-orang yang lebih mengetahui 

tentang apa yang akan diteliti untuk memastikan kebenarannya. 
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3.2  Metode Pendekatan 

Pendekatan secara yuridis berarti “penelitian ini mencakup penelitian 

terhadap azas-azas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, 

sejarah hukum, dan perbandingan hukum”. (Soekanto, 1986: 51)  Penelitian 

ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yaitu secara 

yuridis ditelaah Undang-Undang tentang Hak Cipa sedangkan dari sudut 

empiris mencari keterangan secara lisan dari pihak yang dianggap mampu 

memberikan keterangan secara langsung yang berhubungan dengan kegiatan 

penerbitan buku. 

 

3.3  Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian sebagai sasaran yang sangat membantu untuk 

menentukan data yang diambil, sehingga lokasi sangat menunjang untuk dapat 

memberikan informasi yang valid. Lokasi yang dijadikan objek penelitian oleh 

penulis yaitu di beberapa penerbit buku di wilayah Semarang yakni CV. 

Aneka Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, PT. Bumi Aksara, Kantor 

Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, serta media elektronik 

dengan menggunakan media internet 
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3.4  Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya adalah masalah itu 

sendiri. Sesuai dengan pokok permasalahan, maka yang menjadi pusat 

perhatian dalam penelitian ini adalah: 

1) Bagaimana Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta terhadap hasil karya 

buku bagi pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum? 

2) Hambatan apakah yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta hasil 

karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku ? 

3) Bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta 

hasil karya  buku yang diterbitkan oleh penerbit buku ? 

 

3.5   Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan 

tindakan yang selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain 

(Moleong, 2005: 157). 

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer  

Data primer dilakukan dengan wawancara bebas terpimpin 

yaitu dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan 

sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi-variasi 

pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara. 
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1) Informan  

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk 

memberikan informasi tentang situasi, kondisi, latar 

belakang penelitian. (Moleong, 2005: 132) Dalam 

penelitian ini yang menjadi informan adalah staff 

perusahaan pada beberapa penerbit buku di Kota Semarang, 

pihak Kanwil Kemenkumham Provinsi Jawa Tengah. 

2) Responden  

Responden merupakan sumber data yang berupa 

orang. sehingga dari beberapa responden diharapkan dapat 

terungkap kata-kata atau tindakan orang yang diamati atau 

diwawancarai merupakan sumber data utama. 

2. Data sekunder  

Data sekunder dilakukan dengan penelitian kepustakaan 

untuk mendapatkan landasan teoritis berupa penadapat-pendapat 

atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang 

dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam ketentuan formal 

maupun data melalui naskah resmi yang ada. 

Sumber data yang dipergunakan terdiri dari: 

1) Bahan Hukum Primer 

Bahan penelitian yang berasal dari Peraturan 

Perundang-Undangan yang berkaitan dengan penulisan 

yang dilakukan. 
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2) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer seperti buku-buku dan literatur-literatur yang 

berhubungan dengan penulisan. 

3) Bahan Hukum Tersier atau Bahan Hukum Penunjang 

Bahan hukum yang memberikan informasi dan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti kamus hukum. 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti 

dalam mengumpulkan data penelitiannya. Teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Wawancara 

Dalam penelitian ini, data diperoleh dengan metode 

wawancara (Interview) yaitu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada informan 

dan responden, serta jawaban-jawabannya dicatat atau direkam. 

(Moleong,  2005: 186). 

Wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan secara 

lisan dari pihak yang dianggap mampu memberikan keterangan secara 

langsung yang berhubungan dengan data-data primer. Wawancara 

dilakukan secara bebas terpimpin, dengan pihak yang dipandang 

memahami masalah yang diteliti. 
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2. Studi Dokumen 

Studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang 

dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “content 

analysis”. Studi dokumen dilakukan dengan cara mengumpulkan dan 

mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder,  dan bahan 

hukum tersier seperti Peraturan Perundang-Undangan, dokumen-

dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, putusan pengadilan 

maupun kamus hukum. 

Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari 

studi dokumen sebagai sarana pengumpulan data peneliti dengan 

pengumpulan dan pengecekan berkas-berkas yang ada kaitannya 

dengan  penelitian yang ada di beberapa penerbit buku di Kota 

Semarang. 

3.7  Keabsahan Data 

Keabsahan data diterapkan dalam rangka membuktikan 

temuan hasil lapangan dengan kenyataan yang diteliti di 

lapangan. Keabsahan data dilakukan dengan meneliti 

kredibilitasnya menggunakan teknik triangulasi. Teknik 

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk 

keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. (Moleong, 2005: 330) 
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Untuk memperoleh validasi data, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data. Triangulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar 

data itu, untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu. Teknik triangulasi yang dilakukan adalah membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

alat yang berbeda dengan metode kualitatif. 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data wawancara; 

2) Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum 

dengan apa yang dikatakan secara pribadi; 

3) Membandingkan apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian 

dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu; 

4) Membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang 

berkaitan. 

3.8  Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan 

dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan 

data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan 

pola, menemukan apa yang penting dan apa yang di 

pelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan 

kepada orang lain. (Moleong, 2005: 248) 
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1. Menentukan Masalah

5. Menentukan Teknik Analisis

6. Menentukan Metode Pengambilan Data

4. Menentukan Instrumen Pengambilan Data

3. Menentukan Jenis Data

2. Teknik Sampling

 
Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu pembahasan yang dilakukan 

dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian 

lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah 

diperoleh dan diolah sebagai suatu yang utuh. Penelitian kepustakaan yang 

dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, 

dan buku referensi, serta data yang diperoleh, kemudian dianalisis secara 

kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum 

yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan 

dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukakan dengan cara 

wawancara dengan pihak yang terkait dengan data yang diperoleh sehingga 

mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan.  

Kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif, dicari 

pemecahannya dan ditarik kesimpulan, sehingga pada tahap akhir dapat 

ditemukan hukum di dalam kenyataannya. 

Bagan 3.1 Model Desain Kualitatif 

 

 

 

 

Sumber:  

Metodologi   Penelitian 

Kualitatif, Lexy J. 

Moleong tahun 2005 
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Penjelasan Bagan 3.1 sebagai berikut: 

4. Masalah dalam penelitian ini mengenai bagaimana Efektivitas Pendaftaran 

Hak Cipta terhadap hasil karya buku bagi pihak penerbit untuk 

mendapatkan perlindungan hukum, dan hambatan apakah yang muncul 

dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku yang diterbitkan oleh 

penerbit buku, serta bagaimana upaya mengatasi hambatan dalam 

pendaftaran Hak Cipta hasil karya  buku yang diterbitkan oleh penerbit 

buku. 

5. Teknik sampling yang digunakan adalah probabilitas sampling atau random 

sampling dimaksudkan dalam penggunaan data dari sampel untuk 

pengambilan kesimpulan dapat dipertanggung jawabkan. Jenis random 

sampling yang digunakan adalah simple random sampling yang dilakukan 

dengan cara random bilangan atau lotre populasi yang ada untuk diambil 

sampelnya. 

1. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu 

terdiri hasil wawancara dan bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier;  

2. Instrumen pengambilan data menggunakan wawancara; 

3. Metode pengambilan data dengan melakukan wawancara, studi 

kepustakaan dan review dokumen; 

4. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan cara 

mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data 

yang sistematik yang kemudian dibuktikan keabsahan data tersebut 
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dengan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data 

yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. 

 

3.9  Prosedur Penelitian  

Dalam penelitian ini membagi empat tahap yaitu: tahap sebelum ke 

lapangan, pekerjaan lapangan, analisis data, dan penulisan laporan. Pada tahap 

sebelum ke lapangan, peneliti mempersiapkan segala macam yang diperlukan 

sebelum peneliti terjun ke dalam kegiatan penelitian yaitu: 

1. Menyusun rancangan penelitian; 

2. Mempertimbangkan secara konseptual teknis serta praktis terhadap 

tempat yang akan digunakan dalam penelitian; 

3. Membuat surat ijin penelitian; 

4. Menentukan responden yang akan membantu peneliti; 

5. Mempersiapkan perlengkapan penelitian; 

6. Dalam penelitian, peneliti harus bertindak sesuai etika yang berkaitan 

dengan tata cara penelitian yang dilakukan di beberapa penerbit buku 

di Kota Semarang. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

 Kemajuan teknologi yang begitu cepat membuat dampak besar terhadap 

kehidupan manusia. Kemajuan teknologi mempermudah manusia untuk 

menghasilkan suatu produk dari teknologi secara cepat. Teknologi percetakan 

juga semakin maju seiring kemajuan teknologi. Teknologi percetakan semakin 

berkembang dengan yang semula membutuhkan waktu yang cukup lama untuk 

memperbanyak suatu karya tulis karena hanya dapat dilakukan dengan cara 

manual, dapat dibuat secara cepat tanpa memakan waktu lama dan dapat 

memproduksi dalam jumlah yang banyak sekaligus. Perkembangan teknologi ini 

seiring berjalannya waktu juga menimbulkan perkembangan terhadap karya tulis, 

sehingga berkembang menjadi suatu industri perbukuan. 

 Perkembangan teknologi percetakan merangsang penulis ataupun 

pengarang untuk menuangkan hasil pola pikirnya kedalam bentuk karya tulis. 

Hasil karya tulis yang dihasilkan tersebut dilindungi oleh Hak Cipta yang dimiliki 

oleh pengarang maupun penulis sebagai pembuat naskah. Karya tulis yang dibuat 

oleh pengarang atau penulis tersebut dicetak untuk dimanfaatkan secara ekonomis 

dan sebagai bentuk eksistensi dari si pengarang maupun penulis sendiri.  

 Proses perbanyakan suatu karya tulis membutuhkan pihak yang bertugas 

sebagai penyalur primer yang menyebarkan bahan-bahan tertulis di berbagai 

bidang kepada masyarakat pemakai, pihak tersebut adalah penerbit.  
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 Penerbit mengambil resiko dengan mengeluarkan uang bagi pengarang 

maupun pihak lain yang ikut serta dalam pengadaan buku dengan maksud 

mendapatkan uang lebih banyak dari penjualan buku.  

 Penerbit sebagai pihak yang menerima pengalihan hak suatu karya tulis 

melalui bentuk perjanjian penerbitan buku memiliki hak dalam mengelola karya 

tulis tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh pihak pengarang 

dan penerbit. Hasil karya tulis yang telah diterbitkan sebagai buku dilindungi oleh 

Hak Cipta. Hal ini menimbulkan permasalahan ketika prinsip dasar Hak Cipta 

menyebutkan bahwa Hak Cipta timbul dengan sendirinya sejak pertama kali 

dipublikasikan.  

Artinya seperti yang tertuang dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta,  pendaftaran Hak Cipta bukan 

merupakan suatu keharusan bagi si pencipta ataupun si pemegang Hak Cipta, 

karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan itu ada atau 

terwujud dan bukan karena pendaftaran. Hal ini berarti suatu ciptaan baik yang 

terdaftar maupun yang tidak terdaftar tetap dilindungi.  

Sengketa yang timbul mengenai Hak Cipta setelah sampai pada tahapan 

persidangan di pengadilan akan memerlukan suatu pembuktian. Pengadilan akan 

cenderung memandang kepada karya cipta yang terdaftar dalam Daftar Umum 

Ciptaan pada Direktorat Jenderal HKI, karena fungsi dari pendaftaran Hak Cipta 

baru terlihat ketika terjadi sengketa terhadap Hak Cipta. Pendaftaran ini berfungsi 

menyatakan secara formalitas bahwa nama yang terdaftar dalam Daftar Umum 

Ciptaan adalah pencipta atau pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.   
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Ciptaan yang didaftarkan tidak akan memakan waktu lama dalam hal 

pembuktian Hak Ciptanya, orang yang namanya tersebut dalam Daftar Umum 

Ciptaan tetap dianggap sebagai pencipta, atau pemegang hak milik atas suatu 

ciptaan, kecuali terbukti sebaliknya selama tidak ada gugatan dan belum terbukti.  

Munculnya dualisme pandangan terhadap pendaftaran Hak Cipta ini 

menimbulkan permasalahan tentang efektivitas dari pendaftaran Hak Cipta hasil 

karya buku untuk mendapatkan perlindungan hukum. Seberapa efektifnya 

perlindungan hukum terhadap hasil karya cipta buku yang didaftarkan, hambatan 

apa sajakah yang muncul dalam proses pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku 

oleh penerbit, serta upaya penyelesaian hambatan yang muncul dalam proses 

pendaftaran Hak Cipta. Penulis pada penelitian ini melakukan riset untuk 

menjawab dan memberikan solusi permasalahan-permasalahan yang dapat 

muncul dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. 

4.1.1 Gambaran Umum Beberapa Penerbit Buku di Kota Semarang 

 Penelitian terhadap efektivitas pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku 

untuk mendapatkan perlindungan hukum ini memerlukan beberapa tempat riset 

penelitian. Penulis mengambil sampel beberapa penerbit buku di Kota Semarang 

sebagai tempat penelitian di antaranya adalah: (1) CV. Aneka Ilmu yang 

beralamat di Jl Raya Semarang-Demak Km 8,5 Semarang 59563 Jawa Tengah; 

(2) PT. Yudhistira Ghalia Indonesia yang beralamat di Jl Jangli 1-A RT 001/01 

Jatingaleh, Candisari Semarang 50254 Jawa Tengah; (3) PT. Bumi Aksara yang 

beralamat di Jl Jeruk VIII 16 Lamper Kidul, Semarang Selatan Semarang 50249 

Jawa Tengah. 
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4.1.1.1 Gambaran Umum CV. Aneka Ilmu 

 4.1.1.1.1 Sejarah Singkat CV. Aneka Ilmu 

CV. Aneka Ilmu berdiri pada tanggal 2 Maret 1978 dengan lokasi 

awal semula berada di Jalan Pleburan VIII/ 08 Semarang. CV. Aneka Ilmu 

semakin berkembang pesat dan perusahaan semakin besar maka 

manajemen merasa untuk perlu menjadikan perusahaan berada dalam satu 

atap, atas dasar itulah kemudian lokasi perusahaan dipindahkan ke alamat 

Jalan Raya Semarang-Demak Km 8,9 Demak, Jawa Tengah. 

CV. Aneka Ilmu menerbitkan buku-buku seperti buku tingkat 

Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah, buku Sekolah Menengah Pertama 

dan Madrasah Tsanawiyah, buku Sekolah Menengah Atas dan Madrasah 

Aliyah, buku Perguruan Tinggi, buku administrasi sekolah, serta buku–

buku umum.    

CV. Aneka Ilmu dalam upaya meningkatkan pelayanan konsumen 

di seluruh Indonesia dalam perkembanganya mendirikan perwakilan 

perusahaan di tiap Propinsi di Indonesia. Awal perkembangan CV. Aneka 

Ilmu memiliki kantor perwakilan di Jakarta, Medan, Bandung, Surabaya, 

dan Surakarta. Saat ini perwakilan perusahaan telah berada tersebar di 

lebih dari 44 kota besar di seluruh Indonesia.  

Wilayah DKI: Jakarta I (penyalur), Jakarta II, Jakarta III, Jakarta 

IV. Wilayah Jawa Barat: Bandung, Serang, Bogor, Cikampek, Cirebon. 

Wilayah Jawa Tengah: Semarang, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, 

Magelang, Yogyakarta, Surakarta, Pati. Wilayah Jawa Timur: Surabaya, 
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Bojonegoro, Madiun, Kediri, Malang, Jember, Mojokerto. Wilayah 

Sumatera: Lhoksumawe, Banda Aceh, Medan, Sumatera Utara, Padang, 

Padang Sidempuan, Bukit Tinggi, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, 

Palembang, Tanjung Karang (Penyalur). Kalimantan: Pontianak, 

Banjarmasin, Palangkaraya, Balikpapan. Sulawesi: Manado, Palu, Ujung 

Pandang. Maluku: Ambon. Nusa Tenggara dan Bali: Mataram, Kupang, 

Denpasar. 

4.1.1.1.2 Struktur Organisasi CV. Aneka Ilmu  

Struktur organisasi dalam suatu pekerjaan menunjukan kerangka 

dan susunan perwujudan pola dan hubungan-hubungan antara fungsi-

fungsi, bagian-bagian atau posisi-posisi, kedudukan, tugas dan tanggung 

jawab yang berbeda dalam suatu perusahaan. Alur kerja, job description, 

dan job authority dari CV. Aneka Ilmu dapat dilihat dari struktur 

organisasi perusahaan. Struktur organisasi CV. Aneka Ilmu:     
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4.1.1.2 Gambaran Umum PT .Yudhistira Ghalia Indonesia 

4.1.1.2.1 Sejarah Singkat PT .Yudhistira Ghalia Indonesia  

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia pada awal mula berdiri pada tahun 

1971 bernama Ghalia Indonesia. Ghalia Indonesia pada menerbitkan 

naskah-naskah buku dari berbagai pihak yang menyangkut bidang umum, 

seperti manajemen dan hukum. Hingga tahun 1975 jumlah terbitanya 

sudah mencapai seratus judul buku.  

Seiring berkembangnya waktu usaha penerbitan buku umum terus 

berkembang dan akhirnya pada tahun 1978, PT. Ghalia Indonesia 

memutuskan untuk memasuki segmen pasar baru yang belum pernah 

digarap sebelumnya. Segmen pasar tersebut adalah menerbitkan buku-

buku pelajaran dari tingkat sekolah dasar, menengah hingga tingkat atas. 

Dengan masuknya Ghalia Indonesia ke dalam segmen pasar pendidikan 

ini, Ghalia Indonesia kemudian memakai nama “Yudhistira”  

Berdirilah PT. Yudhistira Ghalia Indonesia yang dalam rentang 

waktu empat puluh tahun telah  melakukan berbagai inovasi dan kreasi 

dalam menciptakan produk buku pendidikan yang berkualitas dengan 

berorientasi pada kebutuhan pasar pendidikan di Indonesia. 

PT. Yudhistira Ghalia Indonesia saat ini telah memiliki kantor 

cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia untuk memasarkan produk 

terbitanya. Kantor cabang PT. Yudhistira Ghalia Indonesia meliputi kantor 

cabang area Sumatra, kantor cabang area Jabodetabek, kantor cabang Jawa 

Barat, kantor cabang area Jawa Tengah, kantor cabang area Jawa Timur 
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dan Bali, kantor cabang area Sulawesi, serta kantor cabang area 

Kalimantan, di samping itu PT. Yudhistira Ghalia Indonesia juga memiliki 

unit-unit usaha di bidang lainya. 

Beberapa prestasi yang telah didapat oleh PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia antara lain adalah pernah masuk ke dalam nominasi penilaian 

buku (Pusat Perbukuan Nasional) Pemerintah Indonesia dan lolos seleksi 

penilaian buku Matematika SD/MI tahun 2004 yang diselenggaraan oleh 

PNPBP (Panitia Nasional Penilaian Buku Pelajaran) pusat perbukuan 

DEPDIKNAS. Serta lolos seleksi penilaian buku Pengetahuan Sosial 

SD/MI tahun 2004 yang diselenggarakan oleh PNPBP (Panitia Nasional 

Penilaian Buku Pelajaran) pusat perbukuan DEPDIKNAS. 

 4.1.1.2.2 Visi dan Misi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Visi dan Misi suatu perusahaan sangatlah penting sebagai tolak 

ukur dalam bekerja untuk memberikan hasil yang terbaik bagi karyawan, 

pelanggan, dan pemegang saham. 

Visi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia adalah “mendarmabaktikan 

diri pada dunia perbukuan untuk berperan serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia”. 

Misi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia adalah menciptakan buku 

bermutu untuk memenuhi sarana pendidikan bangsa, memenuhi kebutuhan 

pelanggan dengan memberikan pelayanan terbaik melalui jaringan 

distribusi yang kuat dan luas, serta menumbuhkan perusahaan yang sehat 

secara berkesinambungan dari tahun ke tahun.  
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 4.1.1.2.3 Struktur Organisasi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia 

Struktur Organisasi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia secara umum 

dapat dilihat dalam bagan berikut ini :         

 

         Gambar 4.2 Struktur Organisasi PT. Yudhistira Ghalia Indonesia  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber:  PT. Yudhistira Ghalia Indonesia Divisi Perti dan Toko Buku Semarang  
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4.1.1.3 Gambaran Umum PT. Bumi Aksara 

4.1.1.3.1 Sejarah PT. Bumi Aksara  

PT. Bumi Aksara berdiri pada tahun 1990 dengan tujuan 

mendirikan utama menunjang kebutuhan ilmu pengetahuan di masyarakat. 

Pada awalnya PT. Bumi Aksara menerbitkan segala jenis buku, mulai dari 

buku-buku pelajaran dari tingkat Sekolah Dasar hingga tingkat Menengah 

Atas, buku-buku cerita anak, buku perguruan tinggi dengan berbagai disiplin 

ilmu seperti: Admisnistrasi, Akuntansi, Arsitektur, Ekonomi, Elektronik, 

Hukum, Kamus, Kedokteran, Kesehatan, Keterampilan, Komunikasi, 

Kepribadian, Lingkungan, Manajemen, Otomotif, Pendidikan, Perasuransian, 

Perbankan, Perundang-Undangan, Politik, Sosiologi. 

  Semakin banyaknya jenis buku yang diterbitkan oleh PT. Bumi 

Aksara untuk lebih efisien dan lebih terarah, maka pada tahun 2000 secara 

bertahap didirikan penerbit buku baru dengan spesifikasi terbitan masing-

masing.  

  PT. Bumi Aksara mendapatkan bagian dalam penerbitan buku 

untuk perguruan tinggi dari berbagai disiplin ilmu, buku pengetahuan alam, 

dan buku untuk anak. PT. Bumi aksara dalam upaya mempermudah 

pemasaran dan pendistribusian ke seluruh Indonesia maka PT. Bumi Aksara 

mendirikan kantor cabang dan kantor perwakilan yang terletak di Pulau 

Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Jawa-Bali, dan Pulau Sulawesi Adapun 

pasar penjualanya hingga ke Maluku dan Jayapura. 
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4.1.1.3.2 Visi dan misi PT. Bumi Aksara  

  PT. Bumi Aksara dalam mengarahkan dan memfokuskan laju 

perusahaan memiliki Visi dan Misi. Visi dan Misi tersebut adalah:  

  Visi PT. Bumi Aksara adalah melalui buku PT. Bumi Aksara 

Group menggali potensi dan mengembangkan minat dan kegemaran membaca 

masyarakat Indonesia, serta meningkatkan intelektualitas pribadi dan 

masyarakat. Dengan demikian buku-buku terbitan Bumi Aksara Group 

menjadi tulang punggung dalam mencerdaskan dan meningkatkan kehidupan 

keluarga dan bangsa Indonesia yang tidak terlepas dari ketakwaannya kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

  Misi PT. Bumi Aksara adalah mewujudkan kecerdasan dan 

intelektualitas masyarakat Indonesia dengan menerbitkan buku-buku untuk 

semua jenjang usia dan pendidikan dengan harga yang terjangkau melalui tiga 

divisi penerbitannya.  

  Penerbit Bumi Aksara sebagai salah satu divisi. Buku terbitan 

Bumi Aksara bertujuan menggali potensi diri dan meningkatkan kemampuan 

diri mulai dari siswa Sekolah Dasar sampai mahasiswa serta masyarakat pada 

umumnya. 

4.1.1.3.3 Struktur Organisasi PT. Bumi Aksara  

 Struktur organisasi Pada PT. Bumi Aksara berfungsi agar masing-

masing bagian dalam perusahaan dapat bekerja sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab yang diberikan sehingga tujuan utama perusahaan dapat 

tercapai. Struktur organisasi PT. Bumi Aksara: 
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Gambar 4.3 Struktur Organisasi PT. Bumi Aksara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

Sumber : PT. Bumi Aksara  

 

 

 

 

 

DEPARTEM
EN 

PRODUKSI

DIEKTU
R

DIREKTUR 
UTAMA 

DEWAN 
KOMISA

PERCETAK
AN 

PERCETAK
AN 

KEUANGAN 
AKUTANSI 

PENJUALA
N RETAIL/ 
PERWAKIL

AN

DEPARTEME
N 

KEUANGAN

DEPARTEM
EN 

PEMASARA

DEPARTEMEN 
PENERBITAN 

BUKU 
PERGURUAN 
TINGGI DAN

EDITORI
AL

DEKSTOP 
PUBLISHIN

LITBAN
G

DEPARTEMEN 
PENERBITAN 

BUKU 
PERGURUAN 
TINGGI DAN

EDITORI
AL

DEKSTOP 
PUBLISHIN



99 
 

 
 

4.1.2 Gambaran Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM 

 Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah 

instansi vertikal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang berkedudukan 

di Provinsi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum 

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM memiliki visi dan misi yakni masyarakat memperoleh kepastian 

hukum dan melindungi hak asasi manusia.   

 Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam wilayah Provinsi berdasarkan 

kebijakan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan 

Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan Hak Asasi Manusia juga melaksanakan fungsi-fungsi yakni: .  

a. Pengkoordinasian, perencanaan, pengendalian program, dan pengawasan; 

b. Pembinaan di bidang hukum dan hak asasi manusia; 

c. Penegakan hukum di bidang pemasyarakatan, keimigrasian, administrasi 

hukum umum, dan hak kekayaan intelektual; 

d. Perlindungan, pemajuan, pemenuhan, penegakan dan penghormatan hak 

asasi manusia; 

e. pelayanan hukum; 

f. Pengembangan budaya hukum dan pemberian informasi hukum, 

penyuluhan hukum, dan diseminasi hak asasi manusia; 

g. Pelaksanaan kebijakan dan pembinaan teknis di bidang administrasi di 

lingkungan Kantor Wilayah. 
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4.1.3  Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku Bagi Penerbit  

     Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum    

4.1.3.1 Pendaftaran Hak Cipta  

 Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia diatur jelas dalam Undang-Undang 

Hak Cipta.  Prinsip dasar Hak Cipta menyebutkan bahwa pendaftaran Hak Cipta 

bukan merupakan suatu keharusan untuk mendapatkan Hak Cipta. Hak Cipta dari 

suatu karya timbul sejak pertama kali karya tersebut ada dan terwujud yang 

dengan kata lain hasil karya cipta baik yang didaftarkan maupun tidak didaftarkan 

hak ciptanya tetap mendapat perlindungan hukum. 

Rony Ariwibowo, Pimpinan sementara kantor cabang PT. Bumi Aksara di 

Semarang menyatakan bahwa semua hasil karya buku yang diterbitkan oleh PT. 

Bumi Aksara didaftarkan Hak Ciptanya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Semua hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku yang 

berada di Kota Semarang didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual tidak terkecuali PT. Bumi Aksara.   

Pihak yang mendaftarkan hasil karya buku dalam hal ini berdasarkan hasil 

wawancara dengan Rony Ariwibowo, Pimpinan sementara Kantor Cabang PT. 

Bumi Aksara di Semarang: 

“Pihak penerbit yang menerbitkan hasil karya buku adalah pihak 
yang mendaftarkan Hak Cipta hasil karya buku pada Direktorat 
Jenderal HKI, pihak pengarang hanya menyerahkan naskah buku 
mentah kepada pihak penerbit dan tidak melakukan pendaftaran”. 
(Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 Pukul 09:30 WIB di 
Semarang)  
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Pernyataan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Pramesthi Dewi, 

Pimpinan Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. Yudhistira Ghalia 

Indonesia di Semarang yang menyatakan bahwa: 

“Semua pendaftaran seperti pendaftaran International Sertificate Book 
Number (ISBN),  pendaftaran Hak Cipta pada Direktorat Jenderal Hak 
Kekayaan Intelektual dan pendaftaran lainya semua dilakukan oleh 
pihak penerbit, pihak pengarang hanya menerima royalti dari hasil 
karya yang mereka ciptakan”. (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 
Pukul 14.00 WIB di Semarang)    

 
4.1.3.2 Fungsi Pendaftaran Hak Cipta  

Muncul pertanyaan dengan adanya dualisme pandangan tentang prinsip 

dasar Hak Cipta dalam mendapatkan perlindungan hukum. Apakah fungsi 

sebenarnya dari pendaftaran Hak Cipta, sedangkan dengan tidak mendaftarkan 

tetap mendapat perlindungan Hak Cipta. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Pramesthi Dewi, Pimpinan Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia di Semarang menyebutkan:   

“Hasil karya buku semenjak lahir dianggap telah memiliki Hak Cipta 
namun hanya dalam ruang lingkup pribadi, masyarakat pembaca 
belum mengetahui keberadaan buku yang kita terbitkan, keberadaan 
maupun eksistensi buku tersebut dapat diakui keberadaanya melalui 
pendaftaran”. (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 Pukul 14.00 
WIB di Semarang)  
 
Pendaftaran berfungsi layaknya suatu bentuk publikasi terhadap 

masyarakat luas tentang keberadaan karya cipta tersebut. Pendaftaran Hak Cipta 

diatur dalam Pasal 35 ayat (2), (3) Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan 

bahwa  karya cipta yang didaftarkan akan dicantumkan dalam Daftar Umum 

Ciptaan dan dapat dilihat oleh setiap orang tanpa dikenai biaya.  
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Biaya dikenakan bagi orang yang memohon petikan dari Daftar Umum 

Ciptaan hasil karya tersebut. Tercantumnya nama pengarang dalam Daftar Umum 

ciptaan menimbulkan perubahan status hukum pada Hak Cipta karya tersebut.  

Fungsi berikutnya dari pendaftaran Hak Cipta terlihat ketika terjadi 

sengketa mengenai Hak Cipta. Ciptaan yang didaftarkan akan mempermudah 

dalam hal pembuktian Hak Ciptanya, pembuktian hasil karya cipta yang 

didaftarkan tidak akan memakan waktu lama, serta memudahkan hakim untuk 

memutuskan siapa yang berhak atas ciptaan tersebut.  

Fungsi pendaftaran Hak Cipta ini secara tidak langsung menjelaskan 

bahwa pendaftaran Hak Cipta di Indonesia tidak mengesahkan orang tersebut 

sebagai pencipta mutlak dari karya cipta tersebut. Seperti yang tertuang dalam 

Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yakni orang yang namanya terdaftar 

dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal kecuali terbukti sebaliknya 

dianggap sebagai pencipta. Sekalipun Hak Cipta itu didaftarkan Undang-Undang 

hanya mengakui seakan-akan orang yang mendaftarkan tersebut sebagai 

pemiliknya, dalam arti harus dibuktikan kembali, bilamana ada orang atau pihak 

lain yang menyangkal hak tersebut.   

Berdasarkan hasil wawancara dengan Feri Pejabat Pegawai Negeri Sipil 

HKI Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah di 

Semarang menyebutkan:  

“ Orang yang mendaftarkan Hak Cipta suatu Ciptaan Buku di anggap 
sebagai satu-satunya orang yang berhak terhadap ciptaan buku yang 
terdaftar dan setiap pihak harus menghormati hak tersebut secara 
mutlak, tanpa pengecualian. Selama tidak ada pihak lain yang 
membuktikan sebaliknya” (Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2013 
Pukul 13.00 WIB di Semarang) 
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Efektivitas pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku dapat dilihat dengan 

berdasarkan penelitian pada beberapa penerbit buku di Kota Semarang sebagai 

pihak yang menerima pengalihan hak dari pihak pengarang yakni pada CV. Aneka 

Ilmu, PT. Yudhistira Ghalia Indonesia, dan PT. Bumi Aksara, semua penerbit 

buku mendaftarkan Hak Cipta terhadap hasil karya buku yang diterbitkannya pada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual.  

Efektivitas pendaftaran Hak Cipta diperkuat dengan hasil penelitian pada 

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Provinsi Jawa 

Tengah yang menyatakan bahwa antusiasme masyarakat dalam pendaftaran Hak 

Cipta hasil karya buku cukup tinggi dimana seiring perkembangan jaman dan 

kompleksnya permasalahan yang muncul menimbulkan kesadaran bagi 

masyarakat untuk lebih melindungi hasil karya yang diciptakannya.       

4.1.3.3 Hapusnya Kekuatan Pendaftaran Hak Cipta 

 Bila ada pihak lain yang dapat membuktikan haknya maka kekuatan 

hukum dari suatu pendaftaran ciptaan dapat dihapuskan. 

Menurut Pasal 44 Undang-Undang Hak Cipta kekuatan hukum dari 
suatu pendaftaran ciptaan hapus karena: 

a. Penghapusan atas permohonan orang atau badan hukum yang 
namanya tercatat sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta; 

b. Lampau waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, dan 
Pasal 31 dengan mengingat Pasal 32; 

c. Dinyatakan batal oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap. 

 
Pemegang Hak Cipta dalam hal ini penerbit buku dapat mengajukan 

gugatan ganti rugi, meminta penyitaan, menyerahkan seluruhnya atau sebagian 

penghasilan yang diperoleh dari pelanggaran Hak Cipta, menghentikan kegiatan 

pengumuman, perbanyakan, pengedaran dan penjualan ciptaan atau barang yang 
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merupakan hasil Pelanggaran Hak Cipta. Gugatan dapat diajukan melalui 

Pengadilan Niaga yang saat ini ditempatkan di bawah Pengadilan Negeri.  

4.1.4  Hambatan Yang Muncul Dalam Pendaftaran Hak Cipta Hasil karya 

Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Buku 

4.1.4.1 Sistem Pendaftaran di Indonesia  

Hak Cipta di Indonesia menganut sistem pendaftaran deklaratif (Stelsel 

Deklaratif) hal ini terlihat dari sistem pendaftaran Hak Cipta yang dilakukan 

secara pasif. Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan menurut Pasal 37 

Undang-Undang Hak Cipta dapat dilakukan atas permohonan pencipta atau 

pemegang Hak Cipta. Semua permohonan pendaftaran diterima dengan tidak 

terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali sudah jelas ada 

pelanggaran Hak Cipta. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Heni Petugas Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM Provinsi Jawa Tengah di 

Semarang menyatakan bahwa: 

“Pendaftaran Hak Cipta tidak berarti secara substansif Direktorat  
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual mengesahkan isi dari karya yang 
didaftarkan tersebut karena Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual tidak bertanggung jawab atas isi dari suatu ciptaan” 
(Wawancara pada tanggal 29 Agustus 2013 Pukul 14.00 WIB di 
Semarang) 

 

Ketentuan ini sangatlah penting karena belum tentu karya cipta yang 

dibuat adalah benar karya yang dibuatnya sendiri melainkan sebagian dari karya 

tersebut diambil atau ditiru dari karya cipta orang lain.  
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Hak Cipta mengatur tentang prinsip keaslian yang dituangkan dalam Pasal 

1 Ayat (3) Undang-Undang Hak Cipta. Hak Cipta hanya melindungi karya-karya 

asli, dengan kata lain karya-karya tersebut haruslah dihasilkan oleh orang yang 

mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaanya. Karya tersebut tidak 

boleh dikopi atau direproduksi dari karya lain. Tingkat pengetahuan, keahlian dan 

penilaian yang cukup tinggi dalam poses penciptaan oleh pencipta dan pengarang 

dianggap telah cukup memenuhi sifat keaslian guna memperoleh perlindungan 

Hak Cipta.  

Sistem Hak Cipta di Indonesia yang menganut sistem deklaratif menurut 

penerbit menimbulkan berbagai hambatan dalam proses pendaftaran Hak Cipta 

hasil karya buku. Dengan diterimanya semua pendaftaran Hak Cipta menurut 

Pramesthi Dewi Pimpinan Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. 

Yudhistira Ghalia Indonesia di Semarang pihak yang mendaftarkan hasil karya 

buku ke Direktorat Jenderal HKI belum tentu merupakan hasil karya yang mereka 

ciptakan sendiri melainkan diperoleh melalui perbuatan yang bertentangan dengan 

Undang-Undang.  

Hambatan lain yang timbul berdasarkan hasil wawancara dengan Roni 

Ariwibowo Pimpinan Sementara Kantor Cabang PT. Bumi Aksara di Semarang 

adalah terkait dengan sistem pendaftaran yang hanya menganggap nama yang 

terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan seolah-olah sebagai pihak yang berhak 

terhadap ciptaan yang didaftarkan. Maka dari itu dimungkinkan adanya gugatan 

dari pihak lain yang mengklaim ciptaan tersebut. hal ini dianggap terlalu menyita 

waktu bagi pihak penerbit buku. 
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Undang-Undang Hak Cipta tidak mensyaratkan suatu karya bersifat 

kreatif. Pencipta dapat memperoleh ide gagasan dari suatu pengetahuan umum 

dan untuk hal ini tidak harus membutuhkan waktu lama atau keahlian khusus 

untuk mencipta.   

4.1.5  Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pendaftaran Hak Cipta Hasil  

Karya Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Buku 

4.1.5.1 Pencipta dan Pemegang Hak Cipta 

 Pencipta suatu ciptaan pada dasarnya merupakan pemegang Hak Cipta 

atas ciptaanya. Hal ini berarti Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sendiri 

sebagai pemilik Hak Cipta maupun orang yang menerima hak tersebut dari 

pencipta. Pengarang buku dalam hal ini dapat disebut dengan pencipta maupun 

pemegang Hak Cipta. Penerbit buku yakni CV. Aneka Ilmu, PT. Yudhistira 

Ghalia Indonesia, dan PT. Bumi Aksara disebut sebagai pemegang Hak Cipta 

setelah melalui pengalihan Hak dari pencipta kepada penerbit buku. Keadaan 

beralihnya Hak Cipta dari pencipta kepada orang lain yang menerima hak tersebut 

dilakukan pencipta melalui proses penyerahan (assignment) atau pemberian 

lisensi (licensing) kepada seseorang.   

 Upaya mengatasi hambatan yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta 

berdasarkan hasil wawancara dengan Pramesthi Dewi Pimpinan Marketing Office 

Divisi Perti dan Toko Buku PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di Semarang tanggal 

5 Juni 2013 adalah terletak pada keaktifan dari pencipta maupun pemegang Hak 

Cipta untuk menjaga hasil karya ciptaanya agar tidak diketahui pihak lain sebelum 

benar-benar menjadi sebuah buku sebagai upaya pencegahan. Selanjutnya segera 
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mendaftarkan hasil karya buku tersebut kepada Direktorat jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. 

 Upaya lain yang dilakukan adalah dengan munculnya gugatan dari pihak 

lain atas klaim Hak Cipta yang telah didaftarkan, fungsi dari pendaftaran Hak 

Cipta hasil karya buku tersebut akan terlihat. Hasil Karya yang terdaftar memiliki 

tanda bukti yakni surat pendaftaran ciptaan. Surat ini akan berfungsi sebagai alat 

bukti yang dapat digunakan oleh Hakim untuk mengambil keputusan atas perkara 

Hak Cipta.  

 Upaya penyelesaian bagi hambatan yang paling mendasar menurut Cahyo 

Anggota Bagian Umum CV. Aneka ilmu di Sayung, Demak adalah dengan 

menerapkan Sistem konstitutif menggantikan sistem deklaratif sehingga 

Pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku di Indonesia tidak dilakukan secara 

sukarela melainkan harus dilakukan secara wajib sehingga jelas upaya hukum 

yang nantinya akan dilakukan ketika terjadi permasalahan mengenai Hak Cipta.  

4.1.5.2 Hak Cipta dari Pemegang Hak Cipta 

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa pencipta 

atau penerima Hak Cipta mempunyai hak eksklusif untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaanya, atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan 

pengumuman dan perbanyakan ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi 

pembatasan-pembatasan yang diatur dalam Undang-Undang. 

 Adanya hak eksklusif pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak 

suatu ciptaan memunculkan hak-hak lain untuk melakukan perwujudan yakni: 

(Lindsey, 2006: 115) 
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1. Hak mengumumkan (right to publish) yang berarti pencipta atau 

pemegang Hak Cipta berhak mengumumkan untuk pertama kalinya suatu 

ciptaan di bidang seni, sastra, atau ilmu pengetahuan; 

2. Hak mengumumkan dengan cara memperdengarkan ciptaan lagu yang 

direkam, misalnya kepada publik secara komersial ditempat umum; 

3. Hak menyiarkan suatu ciptaan di bidang seni, sastra, atau ilmu 

pengetahuan dalam bentuk karya siaran melalui transmisi dengan atau 

tanpa kabel melalui sistem elektromagnetik; 

4. Hak memberi izin atau melarang orang lain yang tanpa persetujuannya 

menyewakan ciptaan karya film dan program komputer untuk kepentingan 

yang bersifat komersial.  

4.1.5.3 Pengalihan Hak Cipta 

 Hak Cipta merupakan kekayaan intelektual yang dapat dieksploitasi hak-

hak ekonominya. Maka timbullah hak untuk mengalihkan kepemilikan atas Hak 

Cipta dengan maksud untuk mempermudah dalam mengelola serta mendapatkan 

nilai eknomis yang lebih tinggi.  

Pengalihan Hak Cipta dapat dilakukan di antaranya melalui penyerahan 

(asignment) Hak Cipta tersebut. Pengalihan hak melalui penyerahan Hak Cipta 

berarti terjadi pengalihan keseluruhan hak-hak ekonomi yang dapat dieksploitasi 

dari suatu ciptaan yang dialihkan kepada penerima hak/ pemegang Hak Cipta 

dalam jangka waktu yang telah disetujui bersama. (Lindsey, 2006: 115) 

Pemegang Hak Cipta juga dapat memberikan lisensi untuk penggunaan 

karya Hak Cipta dalam upaya pengalihan hak. Pengalihan Hak Cipta secara lisensi 
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masih memungkinkan pencipta memiliki hak-hak ekonomi tertentu dari ciptaan 

yang dialihkan kepada pemegang Hak Cipta. 

Pengarang/pencipta karya tulis  dalam hal ini mengalihkan Hak Cipta 

mereka melalui penyerahan maupun lisensi kepada suatu penerbit untuk 

menerbitkan karya tulisnya. Pengalihan Hak Cipta dari pengarang/pencipta 

kepada penerbit sebagai pemegang Hak Cipta dilakukan melalui bentuk 

perjanjian.  

Suatu Hak Cipta dalam upaya eksploitasi hak-hak ekonominya dapat 

dibatasi secara spesifik pada waktu pengalihanya kepada pemegang Hak Cipta 

oleh pencipta melalui perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak dengan 

memperhatikan ketentuan Undang-Undang.  

4.1.5.4 Perjanjian Pengarang dengan Penerbit 

 Kehendak para pihak yang diwujudkan dalam kesepakatan adalah 

merupakan dasar mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian antara pengarang 

dengan penerbit yang dibuat secara sah dan disepakati oleh kedua belah pihak 

harus dilaksanakan dengan itikad baik demi mendapatkan keseimbangan keadilan 

bagi kedua belah pihak yang bersepakat.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pramesthi Dewi Pimpinan 

Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di 

Semarang menyatakan: 

“Tidak ada perjanjian khusus yang dilakukan oleh pihak penerbit 
dengan pihak pengarang/pencipta dalam hal pendaftaran Hak Cipta 
perjanjian yang dibuat oleh pengarang dan penerbit adalah tentang 
perjanjian penerbitan buku, di mana perjanjian penerbitan buku ini 
hanya berisi tentang Pengalihan hak dan pembayaran royalti tahunan 
atau pembayaran royalti setiap akhir periode penjualan kepada pihak 
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pengarang, adapun hal-hal lain secara substansial yang diatur 
didalamnya secara umum tidak terdapat pengaturan tentang 
pendaftaran Hak Cipta”. (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 
Pukul 14. 00 WIB di Semarang) 

  

Pendaftaran Hak Cipta secara umum dilakukan oleh penerbit. Perjanjian 

penerbitan buku merupakan bentuk pengalihan hak yang semula dimilki oleh 

pengarang atau pencipta suatu karya yang kemudian hasil karya tersebut dialihkan 

kepada pihak penerbit untuk dieksploitasi hak-hak ekonominya. Pengalihan hak 

melalui perjanjian dimaknai dengan pengalihan untuk mengeksploitasi hasil karya 

tersebut untuk diolah oleh pemegang Hak Cipta dalam hal ini adalah pihak 

penerbit agar dapat lebih menghasilkan secara ekonomi.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan Mujib Wakil Manajer LITBANG 

bagian Editorial CV. Aneka Ilmu di Sayung, Demak:  

“Segala akibat hukum yang timbul setelah terjadinya pengalihan hak 
kecuali ditentukan lain, dikelola oleh penerbit sebagai pemegang Hak 
Cipta, untuk itu pendaftaran Hak Cipta dilakukan oleh pihak penerbit. 
Pihak pengarang/pencipta tidak mendaftarkan”. (Wawancara pada 
tanggal 28 Juni 2013 Pukul 11.00 WIB di Sayung Demak) 

 

4.2 Pembahasan   

4.2.1  Efektivitas Pendaftaran Hak Cipta Terhadap Hasil Karya Buku      

         Bagi Penerbit Untuk Mendapatkan Perlindungan Hukum                                                     

 Pada dasarnya pendaftaran Hak Cipta bukan merupakan suatu keharusan 

seperti tertuang dalam Pasal 35 ayat (4) yang menyatakan pendaftaran tidak 

merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta. Tanpa didaftarkan suatu 

hasil karya tetap dilindungi oleh Hak Cipta karena Hak Cipta timbul sejak hasil 

karya cipta itu lahir.  
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 Sistem pendaftaran sukarela (voluntary registration) berlaku pada Hak 

Cipta. Apabila pencipta maupun pemegang Hak Cipta ingin mendaftarakn 

ciptaanya, maka dia dapat melakukan pendaftaran dengan persyaratan dan tata 

cara yang diatur dalam Undang-Undang.  

 Pendaftaran ciptaan tidak mengesahkan Hak Cipta, melainkan hanya 

memudahkan dalam hal pembuktian ketika terjadi sengketa mengenai Hak Cipta. 

Ciptaan yang tidak terdaftar akan lebih sulit dalam hal pembuktian penciptanya 

daripada yang didaftarkan.  

Pasal 5 ayat (1) menyatakan:  
kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai pencipta adalah:  
a. Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada 

Direktorat Jenderal; atau 
b. Orang yang namanya disebut dalam ciptaan atau diumumkan 

sebagai pencipta pada suatu ciptaan.   
 

Secara tidak langsung tersirat di dalam Undang-Undang agar hasil karya 

cipta seseorang didaftarkan dengan maksud memudahkan apabila terjadi sengketa 

atau pelanggaran Hak Cipta.     

 Tidak ada ketentuan khusus dalam Undang-Undang Hak Cipta apabila 

pencipta ataupun pemegang Hak Cipta mendaftarkan Hak Cipta hasil karya 

mereka.  

Undang-Undang Hak Cipta dalam Pasal 35 ayat (1) menyatakan:  

Direktorat Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan dan dicatat 

dalam Daftar Umum Ciptaan. 

 Terlihat bahwa perlindungan Hak Cipta muncul ketika terjadi suatu 

permasalahan di pengadilan. Fungsi dari pendaftaran Hak Cipta akan terlihat 
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dengan adanya pemasalahan yang muncul. Pihak yang mendaftarakan Hak 

Ciptanya akan lebih mudah dalam hal pembuktian siapa penciptanya.  

Orang yang terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual selama tidak terbukti sebaliknya dianggap 

sebagai pencipta dan untuk dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan, Direktorat 

Jenderal menyelenggarakan pendaftaran ciptaan yang syaratnya diatur jelas dalam 

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.01-H.C.03.0.1.1987 tanggal 26 

oktober 1987 tentang Pendaftaran Hak Cipta. Terlihat jelas bahwa untuk 

mendapatkan pengakuan Hak Cipta perlu adanya pendaftaran Hak Cipta sebagai 

upaya perlindungan hukum. 

Adapun pihak yang mendaftarkan hasil karya terbitanya adalah pihak 

penerbit buku. Pihak pengarang hanya bertugas menyerahkan naskah hasil 

karyanya untuk kemudian diolah kembali oleh penerbit menjadi buku.  

Berdasarkan Hasil Wawancara dengan Riri Sales Marketing Kantor 

Cabang PT. Bumi Aksara di Semarang menyebutkan: 

“Pihak pengarang biasanya adalah pihak yang aktif dalam kerjasama 
penerbitan buku, pihak pengarang mengajukan naskah yang akan 
diterbitkanya kepada Penerbit untuk diolah dan diterbitkan menjadi 
buku”. (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 Pukul 10.00 WIB di 
Semarang) 
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c. Sifat Naskah  

Sifat naskah berisi dari arah tujuan dibuatnya naskah buku tersebut. 

Sifat naskah terbagi menjadi tiga yakni Formal, Semiformal, dan 

Nonformal; 

d. Rujukan untuk mata kuliah dan jurusan  

Ini berlaku bagi buku dengan konsep perguruan tinggi dan 

disesuaikan dengan mata kuliah maupun jurusan tertentu sesuai 

bahasan naskah sebagai rujukan nantinya;    

e. Deskripsi singkat naskah  

Deskripsi singkat naskah berisi ringkasan dari naskah yang ditulis 

oleh pengarang. Dengan deskripsi singkat, pihak penerbit nantinya 

akan tahu naskah tersebut layak atau tidak untuk diterbitkan oleh 

penerbit;   

f. Kelemahan dan keunggulan naskah  

Hal yang menjadi salah satu bagian pertimbangan bagi pihak 

penerbit yakni dengan membandingkan keunggulan dan kelemahan 

dari naskah buku untuk menentukan lebih banyak keuntungan 

ataukah kerugian yang diterima penerbit nantinya apabila 

menerbitkan naskah tersebut; 

g. Buku dari penerbit lain yang sejenis (Kompetitor)  

Semakin banyaknya kompetitor semakin besar pula resiko buku 

tersebut untuk memperoleh keuntungan;  
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h. Prospek dan segmentasi pasar 

Prospek dan segmen pasar menentukan siapakah yang nantinya 

menjadi konsumen dari buku tersebut dan apakah memiliki 

prospek ke depanya untuk penerbitan buku selanjutnya; 

i. Ide publisitas naskah jika sudah menjadi buku  

Publisitas merupakan bagian promosi terhadap buku. Ide publisitas 

yang menarik dapat pula meningkatkan penjualan terhadap buku 

tersebut;  

j. Naskah lain yang sedang ditulis dan atau siap diterbitkan 

Naskah lain yang sedang ditulis berfungsi sebagai prospek untuk 

ke depannya bagi penerbit setelah naskah pertama berhasil dicetak 

dan diterbitkan. dengan melihat adanya naskah lain yang sedang 

ditulis atau siap diterbitkan menunjukan produktifitas dari 

pengarang;  

k. Terakhir adalah biodata lengkap penulis 

Biodata berisi Nama Lengkap, Tempat Tanggal Lahir, Alamat 

Rumah, Alamat Kantor, Nomor Telepon, E-mail/website, 

Pendidikan, Pengalaman, Serta buku yang pernah ditulis.   

Pengarang dalam penyerahan naskah bekerja sama dengan pihak penerbit 

yakni dalam tiga jenis bentuk kerja sama. Bentuk kerja sama menurut model kerja 

sama penerbitan PT. Yudhistira Ghalia Indonesia adalah:  

1. Full Publisher 
a. Naskah yang ditawarkan dan dinilai merupakan naskah yang 

dipakai dalam silabus dasar, atau silabus lanjutan yang berdasarkan 
hasil market analysis memiliki pasar yang luas, terutama menjadi 
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rujukan dalam mata pelajaran/mata kuliah (MKU/ MKDK), baik di 
sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia;  

b. Naskah umum yang dianggap memiliki nilai jual yang tinggi 
(marketable). Menilik dari isi maupun penulisnya; 

c. Naskah yang termasuk kategori “full publisher” ini akan melalui 
proes penerbitan sesuai SOP Editorial yang berlaku dan akan 
dibuatkan Surat Perjanjian Penerbitan. Pemasaran akan 
diserahakan kepada penerbit, namun penulis tetap membantu 
mempromosikan dan memasarkan melalui networking-nya; 

d. Oplah cetak pertama dua ribu eksemplar dan penulis akan 
mendapatkan royalti sepuluh persen dari harga katalog setiap buku 
yang terjual (bukan terpasarkan).   
 

2. Co-Publishing 
a. Naskah basic maupun naskah umum yang sesuai permintaan 

penulis ingin diambil sebagian karena ingin dipasarkan sendiri atau 
didanai oleh sponsor namun menginginkan sebagiannya untuk 
dipasarkan melalui jaringan pemasaran penerbit; 

b. Naskah advance atau umum yang dinilai secara pasar segmented 
atau tidak seluas naskah basic atau populer; 

c. Naskah tersebut tetap melalui proses penilaian, dan tetap dibuatkan 
Surat Perjanjian Penerbitan ditambah dengan Surat Perjanjian 
Kerjasama Pembelian dengan jumlah eksemplar tertentu dan 
dengan nilai rabat khusus; 

d. Penulis akan tetap mendapatkan royalti sejumlah eksemplar yang 
terjual; 

e. Oplah yang diterbitkan minimal dua ribu eksemplar, dengan 
pengambilan khusus minimal lima puluh persen eksemplar dari 
jumlah cetak. 

3. Project/ Full Sponsor 
a. Naskah basic, advance maupun umum yang memang dibuat atas 

permintaan khusus untuk dipasarkan sendiri ataupun dengan 
maksud dibagikan untuk acara tertentu dengan bekerja sama 
dengan penerbit; 

b. Naskah advance maupun umum yang dinilai secara isi sangat 
spesifik dan segmented, ataupun buku tentang kegiatan atau 
penelitian dari perusahaan atau lembaga tertentu yang memang 
tidak untuk diperjual belikan secara umum;  

c. Naskah tetap melalui proses penilaian dan dibuatkan Surat 
Perjanjian Kerjasama Pemesanan Buku; 

d. Harga yang ditetapkan adalah harga khusus karena tidak 
memperhitungkan biaya marketing maupun royalti; 

e. Penulis tidak mendapatkan royalti; 
f. Jumlah pesanan cetak minimal seribu eksemplar, namun 

disarankan untuk dua ribu eksemplar (cost yang berbeda tidak 
terlalu jauh).   
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Penyerahan naskah kepada pihak penerbit terutama dalam jenis kerja sama 

Full Publisher  dapat dilakukan melalui dua tahapan yakni melalui perjanjian 

penerbitan dan jual beli naskah.  

Perjanjian penerbitan dalam salah satu klausulnya berisi tentang 

pembayaran royalti yang dapat dilakukan dengan pembayaran royalti tahunan 

maupun dengan pembayaran setiap akhir periode penjualan. Ini berlaku bagi 

pengalihan hak dari pengarang kepada penerbit dengan bentuk kerjasama melalui 

perjanjian penerbitan.   

 Sedang dalam bentuk kerjasama antara pengarang dan penerbit melalui 

jual beli berdasarkan hasil wawancara dengan Pramesthi Dewi, Pimpinan 

Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di 

Semarang menyatakan:  

“Kerjasama jual beli  naskah dapat dilakukan dengan cara pembayaran 
hanya sekali, dapat pula dibayarkan pada saat naskah dinyatakan siap 
tulis”. (Wawancara pada tanggal 3 Juni 2013 Pukul 14.00 WIB di 
Semarang)  

 
Efektivitas pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku bagi pihak penerbit 

untuk mendapatkan perlindungan hukum dapat dilihat dari hampir semua penerbit 

buku di Kota Semarang mendaftarkan hasil karya buku yang mereka terbitkan dan 

selama mereka mendaftarkan menurut pendapat narasumber belum pernah 

mengalami permasalahan yang berarti terutama terhadap Hak Cipta.  
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 Berdasarkan hasil wawancara dengan Cahyo Anggota bagian umum CV. 

Aneka Ilmu di Sayung, Demak  menyebutkan:  

“Pendaftaran Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum 
cukup efektif karena dengan terdaftarnya Hak Cipta seseorang dalam 
Daftar Umum Ciptaan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual, secara teoritis Hak Cipta dari si pencipta maupun 
pemegang Hak Cipta sudah aman”. (Wawancara pada tanggal 13 Juni 
2013 Pukul 11.00 WIB di Sayung Demak) 

  
Apabila ada pihak lain yang mengklaim bahwa hasil karya cipta yang 

terdaftar dalam Daftar Umum Ciptaan itu adalah miliknya, maka pihak yang 

mengklaimlah yang wajib untuk membuktikan kebenaran haknya.  

 Keuntungan lain yang diperoleh pencipta maupun Pemegang Hak Cipta 

yang mendaftarkan hasil karyanya pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual dapat menggugat pihak pelanggar Hak Cipta tersebut, dan meminta 

ganti kerugian yang ditimbulkan karena klaim Hak Cipta yang pihak tersebut 

lakukan.  

 Efektivitas dapat terlihat pada antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan 

Hak Cipta hasil karya yang mereka ciptakan pada Direktorat Jenderal Hak 

Kekayaan Intelektual . 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Feri Petugas Pegawai Negeri Sipil 

pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM di Semarang menyatakan: 

“Tingkat antusiasme masyarakat untuk mendaftarkan Hasil Ciptaanya 
cukup tinggi terlihat dengan semakin meningkatnya angka 
pendaftaran Hak Cipta suatu Ciptaan” (Wawancara pada tanggal 29 
Agustus 2013 Pukul 13.00 di Semarang)    
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4.2.2 Hambatan Yang Muncul Dalam Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya     

        Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Buku 

 Pendaftaran Hak Cipta bagi pencipta maupun pemegang Hak Cipta 

berfungsi sebagai alat bukti awal di pengadilan bila di kemudian hari timbul 

sengketa mengenai hasil karya cipta tersebut. 

Syarat dan tata cara permohonan pendaftaran ciptaan telah diatur dalam 

Peraturan Menteri Kehakiman Nomor M01-HC .03.01 Tahun 1987 tentang 

Pendaftaran Hak Cipta dengan persyaratan sebagai berikut:  

g. Dengan surat rangkap dua; 

h. Ditulis dalam bahasa Indonesia; 

i. Diatas kertas folio ganda; 

j. Lembar pertama dibubuhi materai tempel; 

k. Ditandatangani oleh pemohon atau pemohon-pemohon atau oleh 

kuasanya yang khusus dikuasakan untuk mengajukan 

permohonan tersebut; 

l. Disertai contoh ciptaan atau penggantinya. 

Contoh ciptaan adalah sebagai berikut: 

1. Buku dan karya tulis lainnya: 2 (dua) buah yang telah 

dijilid dengan edisi terbaik; 

2. Apabila suatu buku berisi foto seseorang harus 

dilampirkan surat tidak keberatan dari orang yang difoto 

atau ahli warisnya; 
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3. Program komputer: 2 (dua) buah disket disertai buku 

petunjuk pengoperasian dari program komputer tersebut; 

4. CD/VCD/DVD: 2 (dua) buah disertai dengan uraian 

ciptaannya; 

5. Alat peraga: 1 (satu) buah disertai dengan buku 

petunjuknya; 

6. Lagu: 10 (sepuluh) buah berupa notasi dan atau syair; 

7. Drama: 2 (dua) buah naskah tertulis atau rekamannya; 

8. Tari (koreografi): 10 (sepuluh) buah gambar atau 2 (dua) 

buah rekamannya; 

9. Pewayangan: 2 (dua) buah naskah tertulis atau 

rekamannya; 

10. Pantomim: 10 (sepuluh ) buah gambar atau 2 (dua) buah 

rekamannya; 

11. Karya pertunjukan: 2 (dua) buah rekamannya; 

12. Karya siaran: 2 (dua) buah rekamannya; 

13. Seni lukis, seni motif, seni batik, seni kaligrafi, logo dan 

gambar: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa 

foto; 

14. Seni ukir, seni pahat, seni patung, seni kerajinan tangan 

dan kolase: masing-masing 10 (sepuluh) lembar berupa 

foto; 

15. Arsitektur: 1 (satu) buah gambar arsitektur; 
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16. Peta: 1 (satu) buah; 

17. Fotografi: 10 (sepuluh) lembar; 

18. Sinematografi: 2 (dua) buah rekamannya; 

19. Terjemahan: 2 (dua) buah naskah yang disertai izin dari 

pemegang Hak Cipta; 

20. Tafsir, saduran dan bunga rampai: 2 (dua) buah naskah. 

Surat permohonan pendaftaran ciptaan hanya dapat diajukan untuk 

satu ciptaan dan berisi: (Sudaryat dan Sudjana, 2010: 46) 

7. Nama, kewarganageraan dan alamat pencipta; 

8. Nama, kewarganegaraan dan alamat pemegang Hak Cipta;  

9. Nama, kewarganegaraan dan alamat kuasa; 

10. Jenis dan judul ciptaan; 

11. Tanggal dan tempat ciptaan diumumkan untuk pertama kali; 

12. Uraian ciptaan dalam rangkap tiga.  

Permohonan pendaftaran ciptaan ini dapat diajukan melalui pos atau 

langsung mengahadap sendiri ke Direktorat Jenderal HKI dengan 

melampirkan:  

j. Surat permohonan pendaftaran ciptaan yang ditulis dengan 

lengkap dan benar dalam rangkap dua; 

k. Contoh ciptaan atau penggantinya; 

l. Bukti kewarganegaraan dari pencipta maupun pemegang Hak 

Cipta, seperti fotokopi kartu tanda penduduk, paspor SBKRI dan 

sebagainya; 
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m. Salinan atau turunan resmi akta pendirian badan hukum bila 

yang memohon badan hukum, berupa fotokopi akta pendirian 

badan hukum yang bersangkutan yang dilegalisasi oleh notaris; 

n. Bukti pemindahan hak atas ciptaan tersebut dari pencipta kepada 

pemegang Hak Cipta, berupa yang asli atau salinannya yang 

disahkan oleh pejabat yang berwenang; 

o. Surat kuasa, apabila surat permohonan ditandatangani oleh 

seorang kuasa. Kuasa di sini harus Warganegara Indonesia dan 

bertempat tinggal di dalam Wilayah Negara Republik Indonesia; 

p. Biaya permohonan pendaftaran suatu ciptaan sesuai dengan 

yang ditetapkan Pemerintah; 

q. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketentuan ini 

dapat dijumpai dalam Surat Edaran Menteri Kehakiman Nomor 

M.02.HC.03.01 Tahun 1991 tentang Kewajiban melampirkan 

NPWP dalam permohonan pendaftaran ciptaan dan Pencatatan 

Pemindahan Hak Cipta Terdaftar; 

r. Apabila pemohonya lebih dari seorang, nama-nama pemohon 

harus ditulis semuanya dengan disertai tanda tangan dengan 

menetapkan satu alamat pemohon.  

Pemohon tidak bertempat tinggal di dalam wilayah Republik 

Indonesia, untuk keperluan permohonan pendaftaran ciptaan ia harus 

memilih tempat tinggal dan menunjuk seorang kuasa di dalam wilayah 

Republik Indonesia. (Usman, 2002: 141) 
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Pendaftaran Hak Cipta suatu karya yang dilakukan oleh penerbit, 

memberikan keuntungan berupa perlindungan hukum terhadap hasil karya 

yang didaftarkan. Namun dalam upaya mendaftarkan Hak Cipta untuk 

mendapatkan perlindungan hukum muncul beberapa hambatan yang 

dihadapi.  

Sistem pendaftaran di Indonesia menganut sistem pendaftaran 

deklaratif di mana orang yang Hak Ciptanya terdaftar dalam Daftar Umum 

Ciptaan menurut Undang-Undang  adalah dianggap yang berhak sebenarnya 

sebagai pencipta dari hak yang didaftarkanya. 

Selama orang lain tidak membuktikan secara yuridis bahwa itu 

adalah haknya sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 35 ayat (4) Undang-

Undang Hak Cipta maka si pendaftar dianggap satu-satunya orang yang 

berhak atas ciptaan yang terdaftar, dan setiap pihak harus menghormati 

haknya secara mutlak. 

Sistem pendaftaran Hak Cipta di Indonesia menurut Perundang-

Undangan dilakukan secara pasif. Semua permohonan pendaftaran ciptaan 

dilakukan secara pasif yakni semua permohonan pendaftaran diterima 

dengan tidak terlalu mengadakan penelitian mengenai hak pemohon, kecuali 

sudah jelas ada pelanggaran Hak Cipta. 

  Pasal 36 Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa: 

Pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak   

mengandung arti sebagai pengesahan atas isi, arti, maksud 

atau bentuk dari Ciptaan yang terdaftar.  



125 
 

 
 

     
  Pendaftaran Hak Cipta tidak berarti secara substansif Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual bertanggung jawab atas kebenaran 

(pencipta) karya cipta tersebut. karena boleh jadi sebagian dari karya cipta 

tersebut merupakan hasil tiruan dari karya cipta orang lain. 

  Prinsip deklaratif ini memungkinkan bagi setiap orang untuk 

mendaftarkan Hak Cipta kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual. Hal inilah yang menurut Pramesthi Dewi Pimpinan Marketing 

Office Divisi Perti dan Toko Buku PT. Yudhistira Ghalia Indonesia di 

Semarang menjadi permasalahan.  

“Pihak yang mendaftarkan hasil karya buku ke Direktorat 
Jenderal Hak Kekayaan Intelektual belum tentu merupakan 
hasil karya yang mereka ciptakan sendiri melainkan dari 
hasil yang diperoleh melalui perbuatan yang bertentangan 
dengan Undang-Undang seperti pembajakan dan 
plagiarisme”. (Wawancara pada 5 Juni 2013 Pukul 11.00 
WIB di Semarang) 

   

  Memang benar sistem deklaratif ini memungkinkan si pencipta 

maupun pemegang Hak Cipta yang sebenarnya untuk mendapatkan 

perlindungan hukum dengan dapat mengajukan gugatan dan ganti kerugian 

dalam upaya pembuktian siapa si pencipta atau pemegang Hak Cipta yang 

sebenarnya dari hasil karya cipta tersebut.  

  Permasalahan lain yang muncul yakni dalam proses pendaftaran 

Hak Cipta yang dianggap terlalu lama dalam memutuskan hasil karya cipta 

tersebut dapat didaftarkan atau tidak, berdasarkan hasil wawancara dengan  

Rony Ariwibowo Pimpinan sementara Kantor Cabang PT. Bumi Aksara di 
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Semarang, hal ini dianggap kurang sepadan dengan akibat hukum yang 

ditimbulkan.  

“Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia hanya menganggap 
bahwa nama yang tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan di 
Direktorat Jenderal Hak Cipta seolah-olah sebagai si berhak 
dari karya ciptaan tersebut” (Wawancara pada tanggal 3 Juni 
2013 Pukul 10.00 WIB di Semarang).  

 
Maka dari itu dimungkinkan juga terjadi gugatan dari pihak lain 

yang mengklaim atas karya cipta yang terdaftar tersebut, sehingga perlu 

adanya pembuktian kembali. Konsekuensi inilah yang muncul dari adanya 

sistem deklaratif dalam Hak Cipta. Hal ini dianggap terlalu merepotkan oleh 

pihak penerbit. Terutama dalam segi waktu yang dianggap terlalu menyita 

bagi pihak penerbit baik sewaktu dalam pendaftaran Hak Cipta hingga pada 

waktu penyelesaian permasalahan mengenai Hak Cipta yang pasti juga 

memakan waktu yang lama. 

Menurut Pendapat Mujib Wakil Manajer LITBANG bagian 

Editorial CV. Aneka Ilmu di Sayung, Demak, Hambatan paling dasar  

muncul bukan pada proses pendaftaran Hak Cipta melainkan sistem 

pendaftaran yang diterapkan di Indonesia. 

“Permasalahan paling dasar bukan pada proses pendaftaran 
Hak Ciptanya, tetapi di Indonesia aturan yang ditetapkan 
adalah sistem deklaratif yang memang pendaftaran Hak Cipta 
dilakukan sukarela karena didaftarkan maupun tidak Hak 
Cipta tetap melindungi karya buku tersebut” (Wawancara 
pada tanggal 13 Juni 2013 Pukul 11.00 WIB di Semarang) 
 

  Sistem Hak Cipta di Indonesia menganut sistem pendaftaran Deklaratif 

yang tidak mewajibkan suatu hasil karya untuk didaftarakan pada Direktorat 

Jenderal HKI karena pada dasarnya Hak Cipta melindungi sejak hasil karya 
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cipta tersebut lahir. Mengapa sistem Hak Cipta di Indonesia tidak 

menerapkan sistem pendaftaran konstitusif yang mewajibkan dilakukannya 

pendaftaran terhadap Hak Cipta seperti pada merek dan paten agar lebih 

memperjelas perlindungan hukum ketika terjadi suatu permasalahan. 

 

Tabel 4.2 Hambatan Dalam Pendaftaran Hak Cipta Hasil Karya Buku 

No Perusahaan Hambatan Keterangan 

1 
PT. 

Yudhistira 
Ghalia 

Indonesia 

Hasil karya yang didaftarkan pada 
Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 
Intelektual belum tentu merupakan hasil 
karya yang pihak pendaftar ciptakan 
sendiri melainkan dari hasil yang 
diperoleh melalui perbuatan yang 
bertentangan dengan Undang-Undang 
seperti pembajakan dan plagiarisme. 

Berdasarkan Hasil 
Wawancara Pada 5 
Juni 2013 Pukul 
11.00  

2 
PT. Bumi 

Aksara 

Pendaftaran Hak Cipta di Indonesia 
hanya menganggap si pendaftar seolah-
olah sebagai si berhak terhadap karya 
cipta tersebut.  
Dimungkinkan terjadi gugatan dari pihak 
lain yang berakibat akan lamanya 
prosedur penyelesaian perkara yang 
dianggap terlalu menyita waktu. 

 

Berdasarkan Hasil 
Wawancara Pada 3 
Juni 2013 Pukul 
10.00 

3 CV. Aneka 
Ilmu 

Hambatan paling dasar terletak pada 
sistem Hak Cipta di Indonesia  menganut 
sistem deklaratif yang tidak mewajibkan 
adanya pendaftaran Hak Cipta.  

Berdasarkan Hasil 
Wawancara Pada 
13 Juni 2013 Pukul 
13.00 
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4.2.3  Upaya Mengatasi Hambatan Dalam Pendaftaran Hak Cipta  

Hasil Karya Buku Yang Diterbitkan Oleh Penerbit Buku    

Hambatan-hambatan yang muncul dalam pendaftaran hasil karya 

buku oleh pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan hukum ini 

muncul seiring dengan berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan.  

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak hanya 

menimbulkan dampak positif melainkan juga menimbulkan dampak 

negatif yang berbanding lurus dengan perkembangan teknologi. 

Masyarakat Indonesia semakin paham akan pentingnya Hak Cipta dalam 

suatu karya.  

Masyarakat Indonesia yang semula mengedepankan nilai-nilai 

(komunal) atau kebersamaan seiring dengan berkembangnya jaman, 

bertransisi menjadi masyarakat modern yang mengutamakan hak-hak 

pribadi (private right).  

Masyarakat Indonesia yang semula memiliki pemikiran bahwa jika 

mereka berkarya dan hasil karyanya bermanfaat bagi orang banyak, 

mereka akan merasa bangga dan tidak begitu mempermasalahkan apabila 

orang lain menirunya. Seperti dalam hal Hak Cipta hasil karya buku yang 

tidak terlalu dipermasalahkan karena menganggap hasil karya buku sejalan 

dengan cita-cita bangsa yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, jadi untuk 

pemanfaatan apapun selama buku tersebut dipergunakan sesuai fungsinya 

dapat diperkenankan. 
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Pada masyarakat yang mengedepankan hak-hak pribadi, mereka 

lebih mengutamakan nilai-nilai individual di mana masyarakat melindungi 

hak-hak yang mereka miliki secara utuh tanpa memperhatikan 

kepentingan-kepentingan lain di belakangnya.   

Seiring berkembangnya jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi 

pemanfaatan buku semakin berkembang, hingga muncul kecenderungan 

untuk memanfaatkan secara ekonomis baik melalui jalan yang legal 

maupun yang ilegal. Munculnya permasalahan ini secara tidak langsung 

menimbulkan keinginan dari pihak pencipta maupun pemegang Hak Cipta  

untuk melindungi hasil karya ciptanya.  

Upaya yang dilakukan oleh pencipta maupun pemegang Hak Cipta 

adalah dengan mendaftarkan Hak Cipta hasil karya yang mereka ciptakan 

kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Pendaftaran 

dimaksudkan agar nama pencipta ataupun pemegang Hak Cipta terdaftar 

dalam Daftar Umum Ciptaan.  

Munculah beberapa hambatan dalam proses pendaftaran Hak Cipta 

ini. Upaya pertama yang dapat dilakukan menurut Pramesthi Dewi 

Pimpinan Marketing Office Divisi Perti dan Toko Buku PT Yudhistira 

Ghalia Indonesia di Semarang berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 

5 Juni 2013 adalah:  

“Upaya penyelesaian paling efektif terletak pada keaktifan 
dari si pencipta maupun pemegang Hak Cipta dari hasil karya 
buku sendiri. Bila si pengarang hendak menerbitkan hasil 
karyanya sebagai hasil karya buku pengarang harus benar-
benar menjaga karya tersebut agar tidak diketahui orang 
maupun pihak lain sebelum benar-benar menjadi sebuah 
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buku sebagai upaya pencegahan. Begitu pula dengan pihak 
pengarang yang bekerjasama dengan pihak penerbit untuk 
mempermudah dalam upaya mewujudkan karya tulis tersebut 
menjadi buku sehingga dapat dipergunakan oleh masyarakat” 
(Wawancara pada tanggal 5 Juni 2013 Pukul 11.00 WIB di 
Semarang).  
 
Upaya lain yang dapat dilakukan adalah secepatnya mendaftarkan 

hasil karya cipta tersebut kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan 

Intelektual sejak karya tersebut berwujud buku pertama kali. Jangan 

menunda-nunda pendaftaran bila memang karya tersebut murni hasil karya 

dari pola pikir dan bukan merupakan hasil pembajakan maupun 

plagiarisme. Sebelum ada pihak lain yang mengakui akan hasil karya 

tersebut.  

Upaya untuk mengatasi hambatan berikutnya yang dapat dilakukan 

yakni lebih memperhatikan dalam hal Pendaftaran Hak Cipta yang akan 

cukup memakan waktu dalam tahapan pemeriksaan. Pada sistem 

pendaftaran di Indonesia yang menganut sistem pendaftaran deklaratif 

hanya dikenal pemeriksaan administratif. Upayakan dalam pemeriksaan 

administratif semua persyaratan terpenuhi dengan tepat dan cepat sehingga 

tidak membuang-buang waktu dalam tahap pemeriksaan administratif. 

Pemeriksaan administratif dibatasi hingga waktu maksimal tiga bulan. Bila 

dalam waktu tersebut tidak terpenuhi  maka pendaftaran dianggap ditolak. 

Upaya berikutnya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir 

adanya proses penyelesaian sengketa yang dianggap terlalu lama terhadap 

permasalahan Hak Cipta ini, secara tidak langsung memperlihatkan 

kembali fungsi pendaftaran Hak Cipta. Hasil karya yang terdaftar dan 
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memiliki surat pendaftaran Hak Cipta dianggap oleh Hakim sebagai salah 

satu alas bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan Hakim. Tetapi 

perlu juga diperkuat dengan kesaksian publik dan alat-alat bukti lain. 

Sebaliknya jika pihak yang melakukan bantahan bila diperkuat 

dengan alas bukti yang cukup seperti kesaksian publik dan alat bukti lain 

yang mendukung maka dapat mengalahkan dan membatalkan surat 

Pendaftaran Hak Cipta  yang telah diterbitkan tersebut. 

Pendaftaran Hak Cipta penting dalam upaya mempercepat upaya 

hukum yang terjadi dalam hal sengketa akibat klaim Hak Cipta dari pihak 

lain. Pendaftaran Hak Cipta dalam Daftar Umum Ciptaan di Direktorat 

Jenderal Hak Kekayaan Intelektual akan mempercepat dalam hal 

pembuktian sehingga Hakim akan lebih mudah dan lebih cepat dalam 

menentukan siapa pihak yang berhak akan karya cipta tersebut.  

  Pembuktian adalah bagian terlama dalam upaya penyelesaian 

sengketa atas Hak Cipta, siapakah yang berhak atas hasil karya yang 

dipersengketakan. Melalui pendaftaran Hak Cipta upaya pembuktian ini 

tidak akan memakan waktu lama sehingga secara keseluruhan untuk 

mendapatkan perlindungan hukum melalui jalur pengadilan akan lebih 

cepat dan efisien.  

Upaya penyelesaian bagi hambatan yang paling mendasar tentang 

sistem deklaratif menurut Cahyo Anggota bagian umum CV. Aneka Ilmu 

di Sayung, Demak adalah:  

“Seharusnya pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku di 
Indonesia tidak dilakukan secara sukarela melainkan harus 
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dilakukan secara wajib sehingga jelas upaya hukum yang 
nantinya akan dilakukan ketika terjadi permasalahan” 
(Wawancara pada tanggal 13 Juni 2013 Pukul 11:00 WIB di 
Semarang) 
  
Upaya yang dilakukan dengan menerapkan sistem konstitutif 

menggantikan sistem deklaratif yang tidak mewajibkan adanya 

pendaftaran Hak Cipta suatu hasil karya cipta. Karena hasil karya 

dilindungi oleh Hak Cipta sejak hasil karya tersebut lahir. Penerapan 

sistem konstitutif akan memperlihatkan secara jelas apabila terjadi 

sengketa dapat segera melakukan upaya hukum dan akan mempercepat 

proses penyelesaian sengketa sehingga akan lebih efektif dalam 

mendapatkan perlindungan hukum yang cepat dan tepat.  

Menurut pendapat saya perlu adanya peran serta terutama dari 

Pemerintah untuk lebih memperhatikan permasalahan Hak Cipta terutama 

Hasil Karya buku yang seiring berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi permasalahan tersebut semakin kompleks. Perlu adanya aturan 

lebih khusus untuk menjamin adannya perlindungan yang lebih jelas 

terhadap Hak Cipta hasil karya buku. Untuk merubah sistem Hak Cipta di 

Indonesia dari sistem deklaratif menjadi sistim konstitutif adalah hal yang 

sangat sulit dilakukan mengingat sistem Hak Cipta di Indonesia telah ada 

sejak jaman kolonial.  

Aturan yang dibuat lebih khusus tentang pendaftaran Hak Cipta 

memungkinkan sistem deklaratif tetap dapat diterapkan dan permasalahan-

permasalahan yang timbul akibat diterapkannya sistem deklaratif dapat 

diminimalisir.       
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku oleh pihak penerbit kepada 

Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual dapat memberikan 

perlindungan hukum secara efektif . 

 

2. Hambatan yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku 

yang diterbitkan oleh penerbit di antaranya adalah:  

a. Hasil karya yang diperoleh melalui perbuatan yang bertentangan 

dengan Undang-Undang seperti pembajakan dan plagiarisme juga 

dapat terdaftar.  

b. Waktu yang dianggap terlalu lama dalam prosedur pendaftaran dan 

penyelesaian sengketa yang juga memakan waktu cukup lama 

dalam hal pembuktian. 

c. Indonesia menganut sistem deklaratif yang tidak mewajibkan 

adanya pendaftaran untuk mendapatkan Hak Cipta. 
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3. Upaya mengatasi hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku 

yang diterbitkan oleh penerbit adalah:  

a. Pengarang harus benar-benar menjaga hasil karya ciptanya 

sebelum hasil karya tersebut terwujud menjadi buku. Begitu pula 

dengan pengarang yang bekerja sama dengan penerbit buku untuk 

mewujudkan karya tersebut menjadi buku.  

b. Pendaftar harus lebih bersifat aktif dalam upaya mendapatkan 

perlindungan hukum. Pendaftar harus cepat dan tepat dalam 

memahami prosedur pendaftaran Hak Cipta sehingga tidak ada 

proses yang terulang. Hal ini dapat memberikan perlindungan 

hukum Hak Cipta secara efisien.  

c. Sistem pendaftaran Hak Cipta  di Indonesia harus diganti yang 

semula deklaratif menjadi konstitutif sehingga pendaftaran Hak 

Cipta menjadi suatu kewajiban.  
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5.2 Saran 

 Saran yang dapat diambil dari hasil penelitian yang telah dikemukakan 

sebagai berikut: 

1. Pengarang, penerbit buku, dan Masyarakat pengguna diharapkan dapat 

lebih memperhatikan terhadap pentingnya suatu pendaftaran Hak Cipta  

hasil karya buku sehingga perlindungan hukum terhadap Hak Cipta hasil 

karya buku dapat berjalan dengan efektif. 

2. Hambatan dalam pendaftaran Hak Cipta terletak pada bagian prosedural  

di mana hambatan secara prosedural tersebut tidak akan muncul apabila 

semua proses serta persyaratan pendaftaran dipersiapkan secara matang 

dan diikuti tahapan pelaksanaannya secara baik. 

3. Sistem Hak Cipta yang dianut di Indonesia saat ini menyebabkan upaya 

penyelesaian permasalahan-permasalahan Hak Cipta akan terus berulang. 

Diharapkan dengan adanya perubahan Sistem Hak Cipta dari Deklaratif 

menjadi Konstitutif akan meminimalisir permasalahan-permasalahan 

terutama pada proses pendaftaran Hak Cipta.      
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8. Instrumen Penelitian 

A). Instrumen Penelitian Penerbit Buku 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 
 
 
 
 

A. INDENTITAS INFORMAN  
Nama   :   
Tempat, Tanggal Lahir :   
Pendidikan Terakhir :   
Jabatan   :   
Perusahaan  :   
Alamat   :   

 
B. DAFTAR PERTANYAAN 

 
 

1. Kapan berdirinya Perusahaan Penerbit Buku................. ?  
Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................. 
 

2. Buku dalam bidang apa sajakah yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit 
Buku...................... ? 
Tanggapan:  
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
................................................................................................................ 

 
3. Apakah semua hasil karya buku yang diterbitkan oleh Perusahaan Penerbit 

Buku..................... telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal HKI untuk 
mendapatkan perlindungan hukum?  
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Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 

4. Siapakah Pihak yang melakukan pendaftaran terhadap hasil karya buku, 
Pihak pengarang atau Perusahaan Penerbit..................... yang dalam hal ini 
bertindak sebagai penerbit buku? 
Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 

5. Adakah perjanjian khusus dengan pihak pengarang yang membahas 
tentang pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku, bagaimana bentuk 
perjanjian tersebut? 
Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................... 

 
 

6. Dalam penjelasan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta disebutkan bahwa, pendaftaran Hak Cipta bukan 
merupakan suatu keharusan bagi si pencipta ataupun si pemegang Hak 
Cipta, karena timbulnya perlindungan suatu ciptaan dimulai sejak ciptaan 
itu ada atau terwujud. 
 

a. Ketika terjadi suatu permasalahan hukum terhadap hasil karya 
ciptanya pengadilan akan cenderung memenangkan pihak yang 
mendaftarkan Hak Cipta karya tersebut, Bagaimana penilaian 
Bapak/Ibu mengenai adanya prinsip dasar Hak Cipta tersebut? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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............................................................................................................

.................................................................................................... 
 
 
 
 

b. Menurut  penilaian Bapak/Ibu bagaimana efektivitas pendaftaran 
Hak Cipta hasil karya buku untuk mendapatkan perlindungan 
hukum bila dilihat dari sudut pandang penerbit? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
................................................................................................... 

 
7. Hambatan apa saja yang muncul bagi pihak penerbit dalam proses 

pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku pada Direktorat Jenderal HKI ? 
Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
............................................................................................................... 

 
8. Menurut pendapat Bapak/Ibu solusi apakah yang diperlukan bagi pihak 

penerbit untuk menyelesaikan hambatan-hambatan yang muncul dalam 
proses pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku pada Direktorat Jenderal 
HKI?  
Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
.............................................................................................................. 
 

9. Menurut penilaian Bapak/Ibu dampak apakah yang timbul dengan 
mendaftarkan hasil karya buku dibandingkan dengan tidak mendaftarkan 
hasil karya buku dalam upaya mendapatkan perlindungan hukum? 
Tanggapan: 
........................................................................................................................
........................................................................................................................
........................................................................................................................
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........................................................................................................................

........................................................................................................................

.............................................................................................................. 
 
 

10. Dewasa ini marak terjadi pelanggaran Hak Cipta hasil karya buku yakni 
tindakan pembajakan buku dengan maksud untuk memperoleh keuntungan 
ekonomis oleh beberapa oknum.   
 

a. Menurut pendapat Bapak/Ibu perlukah adanya pengaturan lebih 
khusus tentang Hak Cipta sehingga mengurangi tindakan 
pembajakan yang secara tidak langsung telah merugikan pencipta 
maupun pihak penerbit buku?  
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.................................................................................................. 
 

b. Menurut penilaian Bapak/Ibu apakah pendaftaran Hak Cipta perlu 
dilakukan bagi pihak penerbit untuk mendapatkan perlindungan 
hukum terhadap hasil karya buku yang diterbitkan oleh penerbit 
buku?  
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.................................................................................................... 

 
c. Upaya apa yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah menurut 

Bapak/Ibu untuk memberikan perlindungan hukum bagi hasil 
karya buku yang diterbitkan oleh penerbit buku sehingga 
meminimalkan tindakan pembajakan buku? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
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B). Instrumen Penelitian Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM 
 

 
INSTRUMEN PENELITIAN 

 
A. IDENTITAS INFORMAN 

Nama    :  
Tempat, Tanggal Lahir : 
Pendidikan Terakhir  : 
Jabatan   : 
Kantor    : 
Alamat    : 
 

B. DAFTAR PERTANYAAN 
 

1. Kementerian Hukum Dan Ham terutama pada Direktorat Jenderal 
Hak Kekayaan Intelektual menangani segala hal yang berkaitan 
dengan bidang kekayaan intelektual.Apakah Kantor Wilayah 
Hukum Dan Ham juga menangani hal-hal yang berkaitan dengan 
bidang kekayaan intelektual ? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................... 

2. Hak Cipta adalah salah satu bidang dalam HKI. Di Kantor Wilayah 
Hukum Dan Ham divisi apakah yang menangani hal-hal yang 
bekaitan dengan Hak Cipta ? 
Tanggapan.: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
........................................................................ 
 

3. Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 
tentang Hak Cipta Direktorat Jenderal mengadakan pendaftaran 
ciptaan dan dicatat dalam Daftar Umum Ciptaan. Bagaimana 
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prosedur agar suatu ciptaan dapat terdaftar dalam Daftar Umum 
Ciptaan ? 
Tanggapan:  
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................ 
 

4. Ketentuan Pasal 35 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2002 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa pendaftaran 
sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) bukan merupakan kewajiban 
untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta,  

a. Menurut pendapat Bapak/Ibu keuntungan apakah yang 
didapatkan oleh seseorang dengan mendaftarkan Hak Cipta 
hasil karyanya ? 
Tanggapan:   
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
............................. 
 

b. Dengan adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 
35 Ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta, bagaimana 
antusiasme masyarakat dalam mendaftarkan Hak Cipta dari 
ciptaannya, apakah mengalami peningkatan, tetap, atau 
mengalami penurunan? 
Tanggapan: 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

..................................................................  
 

5. Apakah dengan mendaftarkan Hak Cipta dari suatu hasil karya 
pada Kementerian Hukum Dan Ham telah memberikan 
perlindungan hukum secara efektif terhadap hasil karya tersebut ? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.................. 
 
 

6. Buku adalah salah satu hasil karya yang dilindungi oleh Hak Cipta. 
bagaimanakah prosedur serta persyaratan dalam pendaftaran Hak 
Cipta hasil karya buku ? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................... 
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7. Berdasarkan data yang dimilki Drektorat Jenderal HKI dalam 
pendaftaran Hak Cipta hasil karya buku. Pihak yang cenderung 
aktif dalam melakukan Hak Cipta adalah pengarang sebagai 
pemilik Hak Cipta ataukah penerbit sebagai pemegang Hak Cipta ? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
................. 
 

8. Hak Cipta di Indonesia menganut stelsel deklaratif dimana dalam 
stelsel deklaratif tidak mengharuskan adanya pendaftaran Hak 
Cipta karena Ciptaan telah dilindungi Hak Cipta sejak karya 
tersebut lahir. 
a. Bagaimanakah menurut pendapat Bapak/Ibu dengan 

digunakannya stelsel deklaratif yang tidak mewajibkan adanya 
pendaftaran untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta pada 
suatu ciptaan terutama hasil karya buku? 
Tanggapan: 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...... 
 

b. Bagaimanakah pendapat Bapak/Ibu mengenai sistem stelsel 
konstitutif yang mewajibkan adanya pendaftaran untuk 
mendapatkan perlindungan hukum terhadap suatu hak ? 
Tanggapan: 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
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......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

.......................................... 
 

c. Menurut pendapat Bapak/Ibu stelsel atau mekanisme manakah 
yang baik digunakan di Indonesia saat ini untuk mendapatkan 
perlindungan Hak Cipta? berikan alasannya. 
Tanggapan: 
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
.......................................... 
 

9. Pada stelsel deklaratif tidak mengenal adanya pemeriksaan 
substansif hasil karya pada proses pendaftaran Hak Cipta. Setiap 
hasil karya yang masuk dapat diterima dan didaftarkan. 
Bagaimanakah upaya yang dilakukan pihak Direktorat Jenderal 
HKI untuk mencegah adanya hasil karya yang bersumber dari 
perbuatan yang melawan hukum,terdaftar dalam Daftar Umum 
Ciptaan ?  
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

.......................................................................................... 
 

10. Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta menyebutkan bahwa 
Daftar Umum Ciptaan Seseorang dapat dilihat oleh setiap orang 
tanpa dikenai biaya dan Pasal 35 Ayat (3)Undang-Undang Hak 
Cipta menyatakan bahwa setiap orang dapat memperoleh untuk 
dirinya sendiri suatu petikan dalam Daftar Umum Ciptaan dengan 
dikenai biaya.  

a. Bagaimanakah ketentuan untuk dapat melihat Daftar 
Umum Ciptaan? 
Tanggapan: 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
............................. 
 

b. Bagaimanakah ketentuan maupun prosedur untuk 
mendapatkan petikan dari Daftar Umum Ciptaan? 
Tanggapan: 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................ 
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11. Menurut pendapat Bapak/Ibu sebagai Pihak dari Kementerian 
Hukum dan Ham hambatan apakah yang muncul pada sistem 
pendaftaran Hak Cipta yang yang di terapkan saat ini ? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.......................................................................................... 
 

12. Menurut pendapat Bapak/Ibu Bagaimana upaya dalam mengatasi 
hambatan yang muncul dalam pendaftaran Hak Cipta ? 
Tanggapan: 
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
.................................................... 
 

13. Pelanggaran terhadap Hak Cipta bersifat khusus, sehingga dalam 
penindakannya memerlukan penanganan khusus pula. Sebagai 
penyidik tindak pidana bidang Hak Cipta yang bertugas melakukan 
penyidikan adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil.  

a. Atas dasar apakah PPNS bertindak untuk menyelesaikan 
permasalahan tentang Hak Cipta ? 
Tanggapan: 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
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................................................................................................

.............................. 
b. Ketika terjadi pelanggaran Hak Cipta yang berkaitan 

dengan tindak pidana, kepolisian turut serta melakukan 
penyidikan. Bagaimana pembagian kewenangan antara 
PPNS dengan pihak kepolisian dalam upaya penindakan 
pelanggaran tindak pidana Hak Cipta tersebut? 
Tanggapan: 
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................
.......................................................................................... 
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