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ABSTRAK 
 

Fitthria, Anna. 2017. Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif 

Hukum Waris di Indonesia. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas 

Hukum, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Dr. Dewi Sulistianingsih, 

S.H., M.H., Pembimbing II: Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H. 

 

Kata Kunci: Pengalihan; Waris; Hak Cipta  

  

 Hak Cipta sebagai benda immaterial atau benda yang bergerak tidak 

berwujud memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan melalui pewarisan. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta tidak mengatur secara 

rinci tentang tata cara pengalihan Hak Cipta secara waris. Dalam pengalihan Hak 

Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam Berita Resmi pada 

Dirjen KI. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana prosedur 

pengalihan Hak Cipta melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) dan Sistem hukum waris apa yang digunakan dalam 

pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di Indonesia. 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis 

pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengkonsepkan hukum sebagai 

apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (laws in book) atau hukum 

dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku 

manusia yang dianggap pantas. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pengalihan Hak Cipta melalui 

pewarisan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tetapi di Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum waris yaitu waris adat, waris 

Islam, dan waris perdata. Setiap hak atas KI yang beralih dengan cara pewarisan, 

terjadi secara otomatis sejak meninggalnya Pencipta atau pemegang Hak 

(pewaris) dan meninggalkan harta warisan yang dapat dilakukan secara lisan. 

Sistem hukum waris yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta adalah sistem 

hukum waris perdata berdasarkan pencatatan pengalihan yang ada di Dirjen KI. 

 Simpulan dari penelitian ini adalah (1) Prosedur yang dilakukan ahli waris 

untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris adalah membuat akta waris dengan 

disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris, dan ahli waris 

wajib mencatatkan ke Dirjen KI, disertai dokumen tentang pengalihan hak. (2) 

Bahwa sebagian banyak masyarakat mengalihkan hak melalui sistem hukum waris 

perdata karena lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan melalui hukum waris 

adat atau hukum waris Islam, dalam sistem hukum waris perdata dalam 

pembagian harta warisan tidak adanya pembeda antara para pihak ahli waris dan 

tidak ada pembeda antara pihak ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak 

membedakan urutan kelahiran dengan dasar hukum kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata (Burgerlijk Wetboek). Undang-Undang tentang Hak Cipta harus lebih 

terperinci mengatur mengenai pembagian pewarisan terhadap Hak Cipta dengan 

dibentuknya peraturan pelaksana yaitu berupa Peraturan Pemerintah. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Kekayaan Intelektual (KI) adalah hak untuk menikmati secara ekonomis 

hasil dari kreativitas intelektual. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan hak yang 

lahir karena hasil kemampuan atau karya cipta manusia. Suatu barang/produk 

diciptakan dari hasil kreativitas intelektual, sehingga produk tersebut melekat dua 

hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral.
1
 Secara garis besar, Kekayaan Intelektual 

(KI) dibagi menjadi dua, yaitu Hak Cipta dan Hak kekayaan industri. Hak Cipta 

terdiri dari ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak kekayaan industri terdiri dari 

paten, merek, desain industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), 

rahasia dagang, dan perlindungan varietas tanaman.  

Berdasarkan Undang-Undang Kekayaan Intelektual dan berbagai 

peraturan pelaksanaan dari setiap bidang Kekayaan Intelektual, maka Kekayaan 

Intelektual telah diatur secara lengkap dan jelas perlindungan hukumnya melalui 

pendaftaran pada Ditjen KI. Kecuali Hak Cipta maka setiap Kekayaan Intelektual 

harus dilakukan dengan pendaftaran dan dengan memenuhi syarat dan prosedur 

pendaftaran yang telah ditentukan sesuai dengan bidang Kekayaan Intelektual. 

Pendaftaran Kekayaan Intelektual akan dicatatkan dalam Daftar Umum dan 

diumumkan dalam Berita Resmi. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) tentang Hak 

Cipta telah diatur tentang hal tersebut, bahwa Hak Cipta dapat beralih atau 

                                                           
1
 Much Nurachmad. 2012. Segala tentang HAKI Indonesia. Yogjakarta: Buku Biru.  hlm. 15 
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dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, 

perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Yang dapat beralih atau dialihkan hanya hak 

ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan 

Hak Cipta ini harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta 

notaris. 

Hak Cipta secara harfiah berasal dari dua kata yaitu hak dan cipta. Dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “hak” berarti suatu kewenangan yang 

diberikan kepada pihak tertentu yang sifatnya bebas untuk digunakan atau tidak. 

Sedangkan kata “cipta” atau “ciptaan” tertuju pada hasil karya manusia dengan 

menggunakan akal pikiran, perasaan, pengetahuan, imajinasi dan pengalaman. 

Sehingga dapat diartikan bahwa Hak Cipta berkaitan erat dengan intelektual 

manusia.  

Istilah Hak Cipta diusulkan pertama kalinya oleh Sultan Mohammad Syah, 

pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 (yang kemudian di terima 

di kongres itu) sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dianggap kurang luas 

cakupan pengertiannya, karena istilah hak pengarang itu memberikan kesan 

“penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh pengarang itu hanyalah hak 

dari pengarang saja, atau yang ada sangkut pautnya dengan karang-mengarang 

saja, padahal tidak demikian. Istilah hak pengarang itu sendiri merupakan 

terjemahan dari istilah bahasa Belanda Auteurs Rechts.
2
 Secara yuridis, istilah 

Hak Cipta telah dipergunakan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 

                                                           
2
 Rachmadi Usman. 2003. Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual. Bandung:  PT. Alumni. hlm. 85 
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sebagai pengganti istilah hak pengarang yang dipergunakan dalam Auteurswet 

1912. 

Hak Cipta adalah hak eksklusif atau yang hanya dimiliki si Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh 

gagasan atau informasi tertentu. Pada dasarnya, Hak Cipta merupakan “hak untuk 

menyalin suatu ciptaan” atau hak untuk menikmati suatu karya. Hak Cipta juga 

sekaligus memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pemanfaatan, 

dan mencegah pemanfaatan secara tidak sah atas suatu ciptaan. Mengingat hak 

eksklusif itu mengandung nilai ekonomis yang tidak semua orang bisa 

membayarnya, maka untuk adilnya hak eksklusif dalam Hak Cipta memiliki masa 

berlaku tertentu yang terbatas.
3
 

Seseorang yang menciptakan sesuatu merupakan hasil karya ciptanya pada 

umumnya selain untuk digunakan sendiri, juga kemudian diperbanyak untuk dapat 

dimanfaatkan kepada orang lain.
4
 Kegiatan memperbanyak karya cipta seseorang 

bukanlah secara bebas dapat dilakukan, masyarakat tidak berhak memperbanyak 

karya tersebut tanpa sepengetahuan atau izin dari pencipta. Pencipta berhak 

melarang dan melakukan pengawasan terhadap hasil karya ciptaannya yang 

beredar di masyarakat. Kepada pencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan 

sastra ataupun penemu di bidang teknologi haruslah diberikan suatu penghargaan 

                                                           
3
 Munandar Harris dan Sally Sitanggang. 2008. Mengenal HAKI (Hak Kekayaan Intelektual : Hak 

Cipta,Paten,Merek,dan Seluk Beluknya). Jakarta: Erlangga Group.  hlm. 14 
4
 Gatot Supramono. 2010. Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya. Jakarta: Rineka Cipta.  hlm. 1 
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dan pengakuan serta perlindungan hukum atas hasil karya yang diciptakan atau 

ditemukannya itu.
5
 

Undang-Undang yang melindungi karya cipta di Indonesia adalah 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, dan telah melalui 

beberapa perubahan dan telah diundangkan yaitu Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Tidak hanya karya cipta, invensi di bidang 

teknologi (hak paten) dan kreasi tentang penggabungan antara unsur bentuk, 

warna, garis (desain industri) serta tanda yang digunakan untuk kegiatan 

perdagangan dan jasa (merek) juga perlu diakui dan dilindungi dalam 

perlindungan hukum. 

Perlindungan terhadap suatu ciptaan timbul secara otomatis sejak ciptaan 

itu diwujudkan dalam bentuk nyata. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan suatu 

kewajiban untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta. Namun demikian, 

pencipta maupun Pemegang Hak Cipta yang mendaftarkan ciptaannya akan 

mendapat surat pendaftaran ciptaan yang dapat dijadikan sebagai alat bukti awal 

di pengadilan apabila timbul sengketa di kemudian hari terhadap ciptaan tersebut. 

Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan, karena karya 

cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian 

sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreatifitas atau keahlian, 

sehingga ciptaan itu dapat dilihat, dibaca atau didengar. Dalam hal ciptaan 

dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama 
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hidup penciptanya yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 

(tujuh puluh) tahun sesudahnya. 

Pewarisan adalah pemberian hak oleh pewaris kepada ahli waris sebagai 

penerima hak yang memiliki hubungan perkawinan atau hubungan darah. 

Pewarisan diatur dalam Buku Kedua Bab XII KUHPerdata tentang pewarisan 

karena kematian. Ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam Pasal 830 sampai 

dengan Pasal 873 KUHPerdata. Buku Kedua tersebut mengatur mengenai benda 

sebagai obyek hak manusia dan juga mengenai hak kebendaan. Pewarisan adalah 

suatu peristiwa mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang 

yang meninggal dunia (pewaris). Pewarisan hanya berlangsung karena kematian 

(Pasal 830 KUHPerdata). 

Hak yang beralih dengan cara pewarisan dapat terjadi dengan syarat 

Pemilik atau pemegang hak (pewaris) telah meninggal dunia. Pengalihan hak 

dengan cara pewarisan diberikan oleh pewaris sebagai pemegang hak kepada ahli 

waris sebagai penerima hak. Pewarisan tersebut dapat dialihkan secara lisan tanpa 

memerlukan surat keterangan waris (akta waris) terlebih dahulu,  dimana segala 

harta peninggalan seorang yang meninggal dunia, adalah kepunyaan sekalian ahli 

warisnya menurut undang-undang.
6
 

Pengaturan hukum waris merupakan hal yang cukup rumit dan sering kita 

jumpai sebagai masalah dalam kehidupan sehari-hari, namun peliknya hukum 

waris dan tata cara pembagian warisan membuat orang menomor duakan masalah 

ini. Hukum waris merupakan hukum waris yang mengatur pemindahan hak 
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pemilikan atas harta peninggalan pewaris, lalu menentukan siapa saja yang berhak 

menjadi ahli waris. Indonesia hingga kini belum ada hukum waris yang berlaku 

secara nasional. Namun di Indonesia berlaku tiga hukum waris yaitu hukum waris 

adat dengan corak patrilineal, matrilineal dan parental, hukum waris islam yang 

mempunyai pengaruh mutlak bagi orang Indonesia asli di berbagai daerah, hukum 

waris perdata berlaku untuk masyarakat non muslim. Dan masing-masing hukum 

waris itu memiliki aturan yang berbeda-beda. 

Hukum Waris Adat adalah serangkaian peraturan yang mengatur 

penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari suatu 

generasi ke generasi lain, baik yang berkaitan dengan harta benda maupun yang 

berkaitan dengan hak-hak kebendaan (materi dan non materi). Unsur-unsur 

hukum waris adat masyarakat yang mendiami Negara Republik Indonesia terdiri 

atas: pewaris, harta warisan, dan ahli waris. 

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan 

siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, 

menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal 

dimaksud. Unsur-unsur hukum kewarisan Islam masyarakat muslim yang 

mendiami Negara Republik Indonesia terdiri atas: pewaris, harta warisan, dan ahli 

waris. 

Hukum Waris Perdata adalah kumpulan peraturan yang mengatur 

mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan 

kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi 
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orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan 

pihak ketiga. Pada dasarnya proses beralihnya harta kekayaan seseorang kepada 

ahli warisnya, yang dinamakan pewarisan. Oleh karena itu, unsur-unsur terjadinya 

pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai berikut: ada orang yang meninggal 

dunia, ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan mempeoleh warisan 

pada saat pewaris meninggal dunia, ada sejumlah harta kekayaan yang 

ditinggalkan oleh pewaris.
7
 

Prinsipnya setiap orang mempunyai keluarga dan mempunyai harta 

kekayaan walaupun misalnya nilai harta kekayaan itu tidak seberapa. Di samping 

itu adakalanya pewaris semasa hidupnya mempunyai hutang. Hutang yang 

ditinggalkan pewaris juga merupakan kekayaannya, karena yang disebut kekayaan 

itu meliputi aktiva dan pasiva yang berupa hak-hak dan kewajiban-kewajibannya. 

Ketika seorang meninggal dunia maka terutama yang menyangkut harta 

peninggalannya, menjadi terbuka dan mulai saat itu terjadi peralihan harta 

kekayaan pewaris. Hak Cipta merupakan salah satu harta kekayaan pewaris yang 

menjadi objek warisan. Warisan merupakan salah satu bentuk pengalihan harta 

kekayaan karena dengan meninggalnya seseorang berakibat harta kekayaannya 

beralih pada ahli warisnya. 

Pengalihan Hak Cipta harus diajukan dengan permohonan pencatatan pada 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Dirjen KI) dan diumumkan dalam 

Berita Resmi pada Dirjen KI. Pengalihan hak yang tidak dicatatkan pada Dirjen 

KI tidak berakibat hukum pada pihak ketiga. 
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Ketentuan tersebut, undang-undang memberikan pengaturan bahwa 

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta secara eksklusif dapat memberikan izin atau 

mengalihkan ciptaannya kepada pihak lain. Pengalihan ciptaan tersebut, dapat 

dilakukan oleh Pencipta maupun Pemegang Hak Cipta, baik dengan cara 

Pemindahan Hak atau bahkan hanya memberikan izin dengan jangka waktu, 

tempat maupun pihak yang terbatas dengan cara lisensi. 

Undang-Undang Kekayaan Intelektual tidak mengatur secara rinci tentang 

tata cara pengalihan hak yang beralih karena pewarisan, hibah, wasiat. 

Sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tidak mengatur 

secara rinci tata cara pengalihan Hak Cipta. Dalam pewarisan tentunya terjadi 

pengalihan hak, oleh karena itu terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat 

pada pemegang Hak Cipta, diperlukan analisis terkait pengalihan Hak Cipta dapat 

dialihkan secara sistem hukum waris adat, waris perdata, atau waris Islam. 

Berdasarkan fakta dan opini yang ada diatas Penulis tertarik untuk 

membahas dan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“ANALISIS PENGALIHAN HAK CIPTA MELALUI WARIS 

PERSPEKTIF HUKUM WARIS DI INDONESIA”. 

1.2. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat di ketahui bahwa 

terdapat permasalahan yang meliputi: 

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta belum  

menjelaskan tentang tata cara pengalihan hak yang beralih karena 

pewarisan; 
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2. Pengetahuan masyarakat masih sangat minim terhadap pengalihan Hak 

Cipta melalui pewarisan; 

3. Undang-Undang yang mengatur tentang pengalihan Hak Cipta belum 

disosialisasikan dengan baik; 

4. Syarat apa saja yang harus diperhatikan sebelum melakukan 

pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan; 

1.3. Pembatasan Masalah 

Untuk membatasi agar penelitian terfokus pada permasalahan yang 

diangkat dalam penelitian ini saja dan tidak melebar di luar tujuan penelitian, 

penulis merasa perlu melakukan pembatasan terhadap identifikasi 

permasalahan diatas, yang meliputi: 

1. Analisis pengalihan Hak Cipta melalui waris dalam hukum waris di 

Indonesia; 

2. Prosedur pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris; 

3. Pemahaman Pewaris dan Ahli Waris dalam pengalihan Hak Cipta; 

4. Penentuan Ahli Waris dari pengalihan Hak Cipta. 

1.4. Rumusan Masalah 

Berdasarkan paparan yang diuraikan dalam latar belakang diatas, 

penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana prosedur pengalihan Hak Cipta melalui waris berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2) ? 
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2. Sistem hukum waris apa yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta 

ditinjau dari hukum waris di Indonesia ? 

1.5. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui prosedur pengalihan Hak Cipta 

melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Pasal 16 ayat (2). 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem hukum waris apa yang 

digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di 

Indonesia. 

1.6. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan 

praktis sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Manfaat teoritis dari penelitian ini sebagai berikut: 

1) Mengembangkan wawasan ilmu pengetahuan hukum penulis selama 

perkuliahan dan membandingkannya dengan kenyataan yang terjadi 

di lapangan; 

2) Memberikan pemikiran yang dapat digunakan untuk pengembangan 

ilmu hukum di Indonesia pada umumnya serta hukum perdata; 

3) Menambah pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya dan bagi 

peneliti khususnya terhadap pengalihan Hak Cipta melalui waris 

yang di Indonesia; 
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4) Dapat dijadikan acuan atau referensi untuk peneliti berikutnya. 

2. Manfaat Praktis 

Manfaat praktis dari penelitian ini meliputi: 

1) Hasil penelitian ini bisa diharapkan menjadi sumber informasi bagi 

instansi pemerintahan seperti Dirjen KI dan dapat digunakan 

sebagai referensi bagi masyarakat yang sedang menghadapi 

permasalahan yang sama; 

2) Memberikan informasi terkait dengan pengalihan Hak Cipta melalui 

waris sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2014; 

3) Memberikan informasi mengenai perlindungan hukum bagi orang 

yang menerima hak pengalihan Hak Cipta. 

1.7. Sistematika Penelitian Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi tiga bagian, yaitu: 

1. Bagian Awal Skripsi 

Bagian ini akan berisi halaman judul yang akan menunjukan 

topik maupun peneliti dari skripsi tersebut. Bagian ini juga berisi 

persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, abstrak. Selanjutnya 

terdapat didalamnya daftar isi dan kata pengantar. 

2. Bagian Pokok Skripsi 

Bagian pokok skripsi terdiri dari lima (5) bab yaitu, pendahuluan, 

tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian dan 

pembahasan, serta penutup. 
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(1) BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini adalah bab pertama dalam skripsi. Pada bagian 

pendahuluan memuat uraian tentang latar belakang ditulisnya 

skripsi tersebut, identifikasi masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah yang mengarahkan dari skripsi ini sendiri. 

Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat dari penelitian 

skripsi ini, baik secara umum maupun secara khusus. 

(2) BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Pada bagian ini akan mengkaji teori yang dapat dijadikan 

acuan dalam penelitian skripsi ini, landasan teori dalam skripsi 

ini berisikan Tinjauan tentang kekayaan intelektual meliputi: 

sejarah kekayaan intelektual, pengertian kekayaan intelektual, 

pengaturan kekayaan intelektual di Indonesia, pengelompokkan 

kekayaan intelektual, prinsip kekayaan intelektual, tujuan dan 

manfaat intelektual. Tinjauan tentang Hak Cipta meliputi: 

pengertian Hak Cipta, ruang lingkup Hak Cipta, subyek dan 

obyek Hak Cipta, prinsip-prinsip Hak Cipta, pemegang Hak 

Cipta, pengaturan Hak Cipta, Hak Cipta dapat beralih maupun 

dialihkan. Tinjauan tentang pengalihan Hak Cipta meliputi: 

pengalihan Hak Cipta, pengalihan Hak Cipta suatu ciptaan 

berdasarkan perjanjian lisensi, dasar hukum pengalihan Hak 

Cipta. Tinjauan tentang hukum waris di Indonesia meliputi: 

pengertian hukum waris, pengertian pewaris, pengaturan hukum 
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waris di Indonesia, subyek dan obyek pewaris, prosedur 

pewarisan, hak pewaris, sistem hukum waris di Indonesia. 

(3) BAB III METODE PENELITIAN 

 Bab III (tiga) dalam metode penelitian peneliti akan 

memaparkan langkah yang ditempuh peneliti untuk memperoleh 

data serta bagaimana metode peneliti dalam mengolah data. 

Metode penelitian tersebut memuat mengenai jenis penelitian, 

metode pendekatan, jenis data yang penulis gunakan, sumber 

data, instrument data, teknik pengumpulan data serta analisis 

data. 

(4) BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Pada bab ini adalah bagian terpenting dari skripsi ini 

sendiri, bagian ini akan memaparkan secara rinci analisis dari 

hasil peneltian, serta gambaran umum mengenai lokasi penelitian  

yang akan dilakukan di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. 

Pembahasannya akan mengkaji dengan melihat landasan teori. 

Berisi analisis proses pengalihan Hak Cipta melalui waris 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 

ayat (2), serta menganalisis sistem hukum waris apa yang 

digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum 

waris di Indonesia. 
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(5) BAB V PENUTUP 

 Bab penutup merupakan bab terakhir dalam penulisan 

skripsi yang berisi simpulan dari keseluruhan hasil penelitian dan 

juga memuat saran dari penulis yang bertujuan untuk 

memberikan masukan terkait perlindungan hukum bagi 

pemegang Hak Cipta terkait pengalihan Hak Cipta melalui waris 

perspektif hukum waris di Indonesia. 

3. Bagian Akhir Skripsi 

Bagian akhir skripsi terdiri dari Daftar Pustaka dan Lampiran 

Daftar pustaka berisi sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi. Sedangkan lampiran digunakan untuk 

mendapatkan data keterangan yang melengkapi uraian skripsi. 
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BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan 

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, belum ada penelitian 

sebelumnya dengan judul “Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris 

Perspektif Hukum Waris di Indonesia” Tujuan pencantuman studi pustaka 

adalah sebagai pembanding agar terdapat kebaharuan di dalam penelitian. 

Studi pustaka ini juga dimaksudkan untuk menampilkan karya-karya orang 

lain yang dijadikan acuan oleh peneliti. 

Di bawah ini peneliti mencantumkan sejumlah literatur yang sesuai 

dengan studi pustaka: 

Pertama adalah tulisan dengan judul “Analisis Terhadap Wakaf Atas 

Hak Cipta”. Ditulis oleh Putri Nirina Nurul Imam, Fakultas Hukum 

Universitas Hasanuddin, 2016. Dalam skripsi ini membahas mengenai 

kedudukan pemegang hak cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain. 

Penelitian ini meneliti tentang kedudukan pemegang hak cipta terhadap hasil 

karya cipta yang telah diwakafkan kepada pihak lain dan perspektif hukum 

Islam terhadap wakaf atas hak cipta. Dengan pokok permasalahan 

“Bagaimana kedudukan pemegang hak cipta terhadap hasil karya cipta yang 

telah diwakafkan kepada pihak lain dan Bagaimana perspektif hukum Islam 

terhadap wakaf atas hak cipta?” 
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Kedua adalah tulisan dengan judul “Tinjauan Yuridis Pengalihan 

Kekayaan Intelektual Berdasarkan Undang-Undang Di Bidang Kekayaan 

Intelektual”, ditulis oleh Rilda Murniati, S.H.,M.Hum, Fakultas Hukum 

Universitas Lampung, 2010. Dalam jurnal ini membahas mengenai 

pengalihan Kekayaan Intelektual dalam Undang-Undang Kekayaan 

Intelektual. Dengan pokok permasalahan “Tentang pengalihan hak atas Hak 

Kekayaan Intelektual berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang 

Hak Kekayaan Intelektual dan peraturan perundang-undangan lain yang 

terkait dan dapat dijadikan sumber acuan dalam pengalihan hak, sepanjang 

tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Hak Kekayaan 

Intelektual?” 

Ketiga adalah tulisan dengan judul “Peralihan Hak Cipta dengan Cara 

Pewarisan Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Juncto Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, ditulis oleh Samiran 

Jerry Fransiskus. Dalam jurnal ini membahas peralihan Hak Cipta kepada 

Ahli Waris dan Pengaturan hukum terhadap peralihan Hak Cipta. dengan 

pokok permasalahan “Bagaimana peralihan Hak Cipta kepada Ahli Waris 

dan Bagaimana pengaturan hukum terhadap peralihan Hak Cipta?” 

Tabel 1: Orisinalitas Penelitian 

NO PENELITIAN TERDAHULU ORISINALITAS 

1 Analisis Terhadap Wakaf Atas Hak Cipta 

(Skripsi Putri Nirina Nurul Imam tahun 

2016). Rumusan masalah penelitian ini: 

1. Bagaimanakah kedudukan pemegang 

Hak Cipta terhadap hasil karya cipta 

yang telah diwakafkan kepada pihak 

lain? 

Penelitian ini berfokus 

pada perspektif hukum 

Islam terhadap sahnya 

harta benda wakaf 

berupa Hak Cipta untuk 

dimanfaatkan hak 

ekonominya oleh 
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2. Bagaimanakah perspektif hukum Islam 

terhadap wakaf atas Hak Cipta? 

penerima manfaat 

wakaf, dan 

menganalisis wakaf 

atas Hak Cipta 

mengenai hak ekonomi 

dan hak moral dari 

pencipta kepada 

penerima harta benda 

wakaf. Tetapi disini 

dalam penelitian skripsi 

penulis berbeda dengan 

tentang skripsi Putri 

Nirina Nurul Imam 

yang menganalisis 

tentang wakaf 

melainkan penulis 

menganalisis tentang 

pengalihan Hak Cipta 

melalui sistem hukum 

waris apa dan 

prosedurnya seperti apa 

mengenai dalam 

Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta tidak 

mengatur secara rinci 

tentang pengalihan Hak 

Cipta. 

2 Peralihan Hak Cipta dengan Cara 

Pewarisan Menurut Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

(Jurnal Rilda Murniati, S.H.,M.Hum,). 

Rumusan masalah penelitian ini: 

1. Bagaimana peralihan Hak Cipta kepada 

Ahli Waris? 

2. Bagaimana pengaturan hukum 

terhadap peralihan Hak Cipta? 

Penelitian ini berfokus 

pada Hak Cipta sebagai 

benda bergerak yang 

tidak berwujud dan 

merupakan objek 

warisan, sehingga dapat 

diwariskan kepada 

setiap ahli waris harus 

yang berhak atas Hak 

Cipta tersebut. Dan 

melakukan 

perlindungan yang 

lebih maksimal 

terhadap Hak Cipta 

yang sesuai dengan 

Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta. 
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Dalam penelitian 

penulis ini membahas 

hamper sama dengan 

yang ditulis Rilda 

Murniati tentang 

Peralihan Hak Cipta 

melalui pewarisan 

berdasarkan Undang-

Undang Nomor 28 

Tahun 2014, tetapi 

disini dalam 

membedakannya 

penulis menganalisis 

pengalihan Hak Cipta 

melalui sistem hukum 

waris apa dan prosedur 

pengalihan Hak Cipta 

seperti apa berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta tidak 

mengatur secara rinci 

tentang tata cara 

pengalihan Hak Cipta. 

3 Tinjauan Yuridis Pengalihan Kekayaan 

Intelektual Berdasarkan Undang-Undang di 

Bidang Kekayaan Intelektual (Jurnal 

Samiran Jerry Fransiskus). Rumusan 

masalah penelitian ini: 

1. Membahas tentang pengalihan hak atas 

hak kekayaan intelektual berdasarkan 

peraturan perundang-undangan di 

bidang hak kekayaan intelektual. 

2. Membahas tentang peraturan 

perundang-undangan lain yang terkait 

dan dapat dijadikan sumber acuan 

dalam pengalihan hak. 

Penelitian ini berfokus 

pada hak kekayaan 

intelektual yang beralih 

berdasarkan Undang-

Undang yang 

beralihnya kepemilikan 

dari pemilik hak 

kekayaan intelektual 

atau pemegang hak 

kepada pihak lain 

sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang 

dan pengaturan tentang 

pengalihan hak atau 

hak kekayaan 

intelektual. Disini 

penulis membahas 

berbeda dengan Jurnal 

yang ditulis oleh 

Samiran Jerry 

Fransiskus yang 

membahas tentang 



19 
 

 

pemegang hak atau 

pemilik hak 

berdasarkan Undang-

Undang Kekayaan 

Intelektual, sedangkan 

penulis membahas 

tentang analisis 

pengalihan Hak Cipta 

melalui sistem hukum 

waris apa dan prosedur 

pengalihan Hak Cipta 

seperti apa berdasarkan 

Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta tidak 

mengatur secara rinci 

tentang tata cara 

pengalihan Hak Cipta. 

4 Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui 

Waris Perspektif Hukum Waris di 

Indonesia (Skripsi Anna Fitthria). Rumusan 

masalah penelitian inu: 

1. Bagaimana prosedur pengalihan Hak 

Cipta melalui waris berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Pasal 16 ayat (2)? 

2. Sistem hukum waris apa yang 

digunakan dalam pengalihan Hak Cipta 

ditinjau dari hukum waris di 

Indonesia? 

Penelitian ini berfokus 

pada prosedur 

pengalihan Hak Cipta 

melalui waris dan 

analisis pengalihan Hak 

Cipta dapat dialihkan 

secara sistem hukum 

waris adat, waris 

perdata, atau waris 

Islam. 

 

2.2 Tinjauan Umum Kekayaan Intelektual 

2.2.1 Sejarah Kekayaan Intelektual (KI) 

Undang-Undang mengenai Kekayaan Intelektual (KI) pertama kali ada 

di Venice, Italia yang menyangkut masalah paten pada tahun 1470. Penemu-

penemu yang muncul dalam kurun waktu tersebut dan mempunyai hak 

monopoli atas penemuan mereka diantaranya adalah Caxton, Galileo dan 

Guttenberg. Hukum-hukum tentang paten tersebut kemudian diadopsi oleh 
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kerajaan Inggris tahun 1500-an dan kemudian lahir hukum mengenai paten 

pertama di Inggris yaitu Statute of Monopolies (1623). Amerika Serikat baru 

mempunyai Undang-Undang Paten tahun 1791.
8
 

Upaya harmonisasi dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI) pertama 

kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya Paris Convention untuk masalah 

paten, merek dagang dan desain. Kemudian Berne Convention 1886 untuk 

masalah copyright atau Hak Cipta. Tujuan dari konvensi-konvensi tersebut 

antara lain standarisasi, pembahasan masalah baru, tukar menukar informasi, 

perlindungan mimimum dan prosedur mendapatkan hak. Kedua konvensi itu 

kemudian membentuk biro administratif bernama The United International 

Bureau For The Protection of Intellectual Property yang kemudian dikenal 

dengan nama World Intellectual Property Organisation (WIPO). WIPO 

kemudian menjadi badan administratif khusus di bawah PBB yang 

menangani masalah KI anggota PBB. Sebagai tambahan pada tahun 2001 

WIPO telah menetapkan tanggal 26 April sebagai Hari Kekayaan Intelektual 

Sedunia. Setiap tahun, negara-negara anggota WIPO termasuk Indonesia 

menyelenggarakan beragam kegiatan dalam rangka memeriahkan Hari KI 

Sedunia. 

Indonesia, Kekayaan Intelektual (KI) mulai populer memasuki tahun 

2000 – sekarang. Tetapi ketika kepopulerannya itu sudah mencapai 

puncaknya, grafiknya menurun. Ketika mengalami penurunan, muncullah 

hukum siber (cyber), yang ternyata perkembangan dari KI itu sendiri. Jadi, 

                                                           
8
 http://artonang.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-hak-kekayaan-intelektual.html, diakses pada 

Jumat tanggal 10 Februari 2017, pukul 10:17 WIB 

http://artonang.blogspot.co.id/2015/03/sejarah-hak-kekayaan-intelektual.html
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KI akan terbawa terus seiring dengan ilmu-ilmu yang baru. Seiring dengan 

perkembangan teknologi informasi yang tidak pernah berhenti berinovasi. 

Peraturan perundangan KI di Indonesia dimulai sejak masa penjajahan 

Belanda dengan diundangkannya: Octrooi Wet Nomor 136; Staatsblad 1911 

Nomor 313; Industrieel Eigendom Kolonien 1912; dan Auterswet 1912 

Staatsblad 1912 Nomor 600. Setelah Indonesia merdeka, Menteri 

Kehakiman RI mengeluarkan pengumuman Nomor JS 5/41 tanggal 12 

Agustus 1953 dan Nomor JG 1/2/17 tanggal 29 Agustus 1953 tentang 

Pendaftaran Sementara Paten. 

Tahun 1961, Pemerintah RI mengesahkan Undang-Undang Nomor 21 

Tahun 1961 tentang Merek. Kemudian pada tahun 1982, Pemerintah juga 

mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. 

Di bidang paten, Pemerintah mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 

Tahun 1989 tentang Paten yang mulai efektif berlaku tahun 1991. Di tahun 

1992, Pemerintah mengganti Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 

tentang Merek dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang 

Merek. 

Perubahan Undang-Undang KI di Indonesia sebagai berikut : Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 1982 Juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987  

Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 sampai Terakhir, Undang-

Undang tersebut diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 

tentang  Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 ternyata 

diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003 Juncto Undang-
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Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, inilah kemudian menjadi 

landasan diberlakukannya UU KI di Indonesia.
9
 

2.2.2 Pengertian Kekayaan Intelektual 

Kekayaan Intelektual adalah suatu sistem yang melekat pada tata 

kehidupan modern. Istilah Kekayaan Intelektual merupakan terjemahan dari 

istilah Intellectual Property Rights (Bahasa Inggris) dalam sistem hukum 

Anglo Saxon. Sedangkan istilah Hak Atas Milik Intelektual (HaKI) 

merupakan terjemahan dari istilah Intellectuele Eigendomsrecht (Bahasa 

Belanda) dalam sistem hukum Kontinental.
10

 

Kekayaan Intelektual merupakan konsep yang relatif baru bagi 

sebagian besar Negara, terutama Negara berkembang. Pada ujung abad ke 

20 dan awal abad ke 21 tercapai kesepakatan Negara-Negara untuk 

mengangkat konsep Kekayaan Intelektual kearah kesepakatan bersama 

dalam wujud Agreement Establishing the World Trade Organization (WTO 

Agreement) dan segala perjanjian internasional yang menjadi lampirannya, 

termasuk yang menyangkut Kekayaan Intelektual.
11

 Sebelum terbentuknya 

WTO masalah Kekayaan Intelektual dalam dimensi internasional berada di 

bawah administrasi World Intelellectual Property Organization (WIPO). 

Pembentukannya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm 

                                                           
9
 Ibid., 

10
 Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah. 2004. Peraturan Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia. 

Bandung:  Pustaka Bani Quraisy.  hlm. 1 
11

 Achmad Zen Umar Purba. 2005. Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP’s. Bandung : Alumni. 

hlm. 1 
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berdasarkan Convention Establishing the World Intelellectual Property 

Organizations.
12

 

2.2.3 Pengaturan Kekayaan Intelektual di Indonesia 

a. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual 

a) Hak Cipta (Copyright) diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 

b) Hak Paten (Patent) diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2016 tentang Paten. 

c) Hak Merek (Trademark) diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2016 tentang Merek. 

d) Rahasia Dagang (Trade Secrets) diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang. 

e) Desain Industri (Industrial Design) diatur dalam Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri 

f) Desain Tata Letak Sukuit Terpadu (Circuit Layout) diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak 

Sukuit Terpadu. 

g) Perlindungan Varietas Tanaman (Plant Variety) diatur dalam Undang-

Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentag Perlindungan Variates 

Tanaman. 

 

 

                                                           
12

 Ibid., hlm. 6 
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b. Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual dalam TRIP’s 

 Lahirnya persetujuan TRIP’s dalam Putaran Uruguay (GATT) pada 

dasarnya merupakan dampak dari kondisi perdagangan dan ekonomi 

internasional yang dirasa semakin meluas, yang tidak lagi mengenal 

batas-batas negara. Negara yang pertama sekali mengemukakan lahirnya 

TRIP’s adalah Amerika, sebagai antisipasi yang menilai bahwa WIPO 

(World Intellectual Property Organization) yang bernaung di bawah 

PBB, tidak mampu melindungi KI  mereka di pasar internasional, yang 

mengakibatkan neraca perdagangan mereka menjadi negatif. Dengan 

masuknya KI, GATT yang semula hanya mengatur 12 permasalahan, 

kini telah ada 15 permasalahan, 3 diantaranya merupakan kelompok New 

Issue, yaitu TRIP’s (masalah KI), TRIM’s (masalah investasi), dan Trade 

is Service (masalah perdagangan yang berkaitan dengan sektor jasa).
13

 

2.2.4 Pengelompokan Kekayaan Intelektual 

Secara umum Kekayaan Intelektual (KI) dapat terbagi dalam dua 

kategori yang tergambar dalam bagan berikut : 

                                                           
13

 Sutedi Adrian. 2009. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 46 
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Bagan 2.1 Pengelompokan Kekayaan Intelektual (KI) 

A. Penjelasan Hak Kekayaan Industri 

a. Paten  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten: 

 Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada 

Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama 

waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau 

memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya 

(Pasal 1 ayat 1). 

Undang-Undang yang mengatur tentang Paten: 

a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran 

Negara RI Tahun 1989 Nomor 39); 

b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten (Lembaran 

Negara RI Tahun 1997 Nomor 30); 



26 
 

 

c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (Lembaran 

Negara RI Tahun 2001 Nomor 109). 

b. Merek 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek : 

 Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, 

angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur 

tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan 

perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 ayat 1). 

Undang – Undang yang mengatur tentang merek: 

a) UU Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI 

Tahun 1992 Nomor 81); 

b) UU Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan UU Nomor 19 

Tahun 1992 tentang Merek (Lembaran Negara RI Tahun 1997 

Nomor 31); 

c) UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (Lembaran Negara RI 

Tahun 2001 Nomor 110). 

d) UU Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis 

c. Desain Industri 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain 

Industri: 

 Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, 

atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan 

daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang 
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memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga 

dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan 

suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 

1 ayat 1) 

d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain 

Tata Letak Sirkuit Terpadu: 

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau 

setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan 

sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, 

yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara 

terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan 

untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 ayat 1) 

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga 

dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen 

tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi 

dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut 

dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 

ayat 2) 
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e. Rahasia Dagang 

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia 

Dagang: 

Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh 

umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi 

karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh 

pemilik Rahasia Dagang. 

f. Indikasi Geografis 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek: 

Indikasi Geografis dilindungi sebagai suatu tanda yang 

menunjukkan daerah asal suatu barang yang karena faktor lingkungan 

geografis termasuk faktor alam, faktor manusia, atau kombinasi dari 

kedua faktor tersebut, memberikan ciri dan kualitas tertentu pada 

barang yang dihasilkan.(Pasal 56 ayat 1)
14

 

2.2.5 Tujuan dan Manfaat Kekayaan Intelektual 

a. Tujuan Kekayaan Intelektual 

Adapun tujuan perlindungan kekayaan intelektual melalui KI secara 

umum meliputi: 

1. Memberikan kejelasan hukum mengenai hubungan antara kekayaan 

dengan inventor, pencipta, desainer, pemilik, pemakai, perantara 

yang menggunakannya, wilayah kerja pemanfaatannya dan yang 

menerima akibat pemanfaatan KI untuk jangka waktu tertentu; 

                                                           
14

 https://khairunnisafathin.wordpress.com/2012/04/07/haki-hak-kekayaan-intelektual/, diakses 

pada Minggu tanggal 21 Mei 2017, pukul 10:31 WIB 

https://khairunnisafathin.wordpress.com/2012/04/07/haki-hak-kekayaan-intelektual/
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2. Memberikan penghargaan atas suatu keberhasilan dan usaha atau 

upaya menciptakan suatu karya intelektual; 

3. Mempromosikan publikasi invensi atau ciptaan dalam bentuk 

dokumen KI yang terbuka bagi masyarakat; 

4. Merangsang terciptanya upaya alih informasi melalui kekayaan 

intelektual serta alih teknologi melalui paten; 

5. Memberikan perlindungan terhadap kemungkinan ditiru karena karya 

intelektual adanya jaminan dari negara bahwa pelaksanaan karya 

intelektual hanya diberikan kepada yang berhak.
15

 

b. Manfaat Kekayaan Intelektual 

Manfaat Kekayaan Intelektual (KI) antara lain : 

1. Memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau penemu dengan 

memberikan hak khusus untuk mengkomersialkan karya ciptanya; 

2. Mendorong kegiatan penelitian dan pengembanan untuk penemuan 

baru di berbagai bidang teknologi; 

3. Memberikan keleluasaan membuat kepada para pencipta supaya 

karyanya bermanfaat bagi masyarakat; 

4. Peningkatan dan perlindungan KI akan mempercepat pertumbuhan 

industri, menciptakan lapangan kerja baru, mendorong pertumbuhan 

ekonomi, meningkatkan kualitas hidup manusia yang memberikan 

kebutuhan masyarakat secara luas; 

                                                           
15

http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&cati

d=57:frontpage&Itemid=237, diakses pada Selasa tanggal 4 April 2017, pukul 20:45 WIB 

http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&catid=57:frontpage&Itemid=237
http://haki.sttrcepu.ac.id/index.php?option=com_content&view=article&id=185:tujuan_hki&catid=57:frontpage&Itemid=237
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5. Memberikan perlindungan hukum dan sekaligus sebagai pendorong 

kreatifitas bagi masyarakat agar bias mencipatakan tanpa rasa takut; 

6. Meningkatkan produktivitas dan daya saing produk Indonesia.
16

 

2.2.6 Prinsip Kekayaan Intelektual 

a. Prinsip-Prinsip Kekayaan Intelektual 

1. Prinsip Ekonomi 

 Prinsip ekonomi, yakni kekayaan intelektual berasal dari kegiatan 

kreatif suatu kemauan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam 

berbagai bentuk yang akan memberikan keuntungan kepada pemilik 

yang bersangkutan. 

2. Prinsip Keadilan 

 Prinsip keadilan, yakni di dalam menciptakan sebuah karya atau 

orang yang bekerja membuahkan suatu hasil dari kemampuan 

intelektual dalam ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang akan 

mendapat perlindungan dalam pemiliknya. 

3. Prinsip Kebudayaan 

 Prinsip kebudayaan, yakni perkembangan ilmu pengetahuan, 

sastra, dan seni untuk meningkatkan kehidupan manusia. 

4. Prinsip Sosial 

 Prinsip sosial (mengatur kepentingan manusia sebagai warga 

negara), artinya hak yang diakui oleh hukum dan telah diberikan 

kepada individu merupakan satu kesatuan sehingga perlindungan 

                                                           
16

 http://etika-bekerja.blogspot.co.id/2010/07/blog-ini-berisikan-tentang-1_29.html, diakses pada 

Selasa tanggal 4 April 2017, pukul 20:56 WIB 

http://etika-bekerja.blogspot.co.id/2010/07/blog-ini-berisikan-tentang-1_29.html
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diberikan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan 

masyarakat.
17

 

b. Pengembangan Prinsip Kepemilikan dalam Kekayaan Intelektual 

Keberadaan sifat kepemilikan yang berkarakter khusus ini 

menunjukkan adanya kebutuhan terhadap pengembangan prinsip dalam 

ranah KI yang selama ini dikenal melekat sifat privat-personal. Beberapa 

pengembangan prinsip kepemilikan KI dalam rezim indikasi geografis 

antara lain: 

1. Prinsip Territorial (Territoriality Principle) 

Prinsip territorial ini, secara tidak langsung merujuk pada 

pentingnya suatu batasan daerah/wilayah yang akan memperoleh 

perlindungan indikasi geografis, karena pemberian suatu nama pada 

barang/produk akan berpengaruh terhadap pengenalan barang/produk 

sesuai dengan sifat dan karakteristik daerah. 

2. Prinsip Kolektif 

Bahwa dalam hal pendaftaran ataupun pemanfaatan hak indikasi 

geografis hanya dapat dilakukan atau diberikan kepada masyarakat 

ataupun pihak-pihak yang berkepentingan (interested parties) secara 

kolektif sebagai wakil dari masyarakat yang ada di daerah/wilayah 

dimana barang/produk daerah tertentu memiliki karakteristik khusus 

untuk dapat dilindungi indikasi geografis. 

 

                                                           
17

 https://yanhasiholan.wordpress.com/2012/05/10/hak-kekayaan-intelektual/, diakses pada Selasa 

tanggal 2 Mei 2017, pukul 08:12 WIB 
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3. Prinsip Komunal 

Adanya faktor lingkungan geografis (alam dan/atau manusia) 

dalam upaya perolehan perlindungan indikasi geografis secara tidak 

langsung dipengaruhi oleh adanya budaya masyarakat setempat yang 

membentuk karakteristik unik dari indikasi geografis, sehingga 

mengandung makna bahwa dalam „kepemilikan‟ indikasi geografis 

tidak terlepas pada adanya peran serta atau partisipasi dari 

masyarakat daerah setempat. 

4. Prinsip Kesepakatan dan Manfaat Bersama 

Memberikan petunjuk bahwa perlindungan perlindungan indikasi 

geografis tidak terlepas dari upaya secara bersama dari para pihak 

yang berkepentingan di daerah untuk terlibat di dalam proses awal. 

Adanya prinsip manfaat bersama untuk kepentingan bersama, dan 

melalui usaha bersama, dan melalui usaha bersama, sejumlah orang 

akan berbagi beban, tanggungjawab, untuk memperoleh manfaat 

secara bersama dalam meningkatkan kesejahteraan kelompoknya, 

serta masyarakat daerah/wilayah secara keseluruhan. 

5. Prinsip Keadilan 

Prinsip keadilan yang ditawarkan oleh John Rawls, 

memprioritaskan kebebasan serta peluang yang sama bagi semua 

orang. Diharapkan adanya situasi yang adil, sehingga memungkinkan 

semua orang memperoleh apa yang dibutuhkannya. Pemerintah dapat 

menerapkan prinsip fair equality of opportunity sebagaimana 
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diungkapkan oleh John Rawls sebagai batu aji untuk mencapai 

keadilan sebagai garda terdepan, secara keseluruhan masyarakat akan 

memperoleh kesempatan yang sama dan terbuka di dalam 

memanfaatkan tanda terhadap barang yang memiliki karakteristik 

tertentu sebagai indikasi geografis.
18

 

2.3 Tinjauan Umum Hak Cipta 

2.3.1 Pengertian Hak Cipta 

Hak Cipta berdasarkan Undang-Undang merupakan kekayaan 

intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai 

peranan strategis dalam mendukung bangsa dan memajukan kesejahteraan 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 

angka (1) menegaskan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang 

timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan 

diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai hak eksklusif, 

Hak Cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi dan hak moral. 

Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan dan hak untuk 

memperbanyak. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk 

dicantumkan namanya dalam ciptaan termasuk judul ataupun anak judul 
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 Djulaeka. 2014. Konsep Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual. Malang: Setara Press. hlm 81-
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ciptaan, keduanya lazim disebut right of paternity dan right of integrity. 

Dalam information sheet, Australian Copyright council, dinyatakan bahwa: 

“moral right are personal legal right belonging to the creators of 

copyright works and cannot be transferred, assigned or sold. Only 

individual creators have moral right. Moral right are the rights individual 

creators have in relations to copyright works or films the created. There 

are a number of defences and exceptions to infringement of moral right.” 

 

Ketentuan tersebut dapat dikatakan bahwa sejak suatu ciptaan lahir 

atau terwujud, maka sejak saat itu pula lahir hak dari penciptanya. Karena 

pencipta tersebut harus merupakan pribadi manusia, maka pemberian 

penghargaan diarahkan untuk mewujudkan apresiasi terhadap diri pencipta. 

Sasarannya adalah integritas atau martabat dan hak-hak moral yang bersifat 

personal karena terkait dengan kepribadian pencipta, maka legalitas status 

ciptaan berdasarkan persyaratan orisinalitas dan tidak harus memiliki derajat 

kreativitas yang tinggi.
19

 

Hak Cipta dalam ilmu hukum seperti halnya hak-hak lainnya yang 

dikenal dalam kekayaan intelektual digolongkan sebagai hak milik 

perorangan yang tidak berwujud. Hak ini bersifat khusus, karena hak 

tersebut hanya diberikan kepada pemilik atau pemegang hak yang 

bersangkutan dalam waktu tertentu memperoleh perlindungan hukum guna 

mengumumkan, memperbanyak, mengedarkan, memberi izin kepada orang 

lain untuk melaksanakannya. Hak Cipta sering pula dikatakan eksklusif 

karena mengenyampingkan orang lain kecuali atas izin pemilik atau 

pemegang hak yang bersangkutan. Ciri-ciri yang seperti itu pula yang sering 
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mengundang semacam kritik, bahwa Hak Cipta berkembang dari paham 

individualisme bertentangan dengan paham kekeluargaan dan 

kegotongroyongan bangsa Indonesia.
20

 

2.3.2 Ruang Lingkup Hak Cipta 

Ide dasar sistem Hak Cipta adalah untuk melindungi wujud hasil karya 

manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum 

ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah mewujud secara jelas sehingga 

dapat dilihat, didengar atau dibaca. 

Hak Cipta adalah hak alamiah, dan menurut prinsip ini bersifat absolut 

serta dilindungi selama hidup si pencipta dan beberapa tahun setelahnya. 

Sebagai hak absolut, maka hak itu pada dasarnya dapat dipertahankan 

terhadap siapapun yang mempunyai hak itu dapat menuntut tiap pelanggaran 

yang dilakukan oleh siapapun. Dengan demikian suatu hak absolut 

mempunyai segi balik (segi pasif), bahwa bagi setiap orang terdapat 

kewajiban untuk menghormati hak tersebut. 

Sifat Hak Cipta merupakan bagian dari hak milik yang abstrak yang 

merupakan penguasaan atas hasil kemampuan kerja, dari gagasan serta hasil 

pikiran. Dalam perlindungannya hak cipta mempunyai batas waktu yang 

terbatas, dalam arti setelah habis masa perlindungannya karya cipta tersebut 

akan menjadi milik umum.
21
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2.3.3 Prinsip-Prinsip Pengaturan Hak Cipta 

Hak Cipta memiliki prinsip-prinsip pengaturan berikut ini: 

1. Yang dilindungi Hak Cipta adalah ide yang telah berwujud. Artinya, 

perlindungan hukum Hak Cipta diberikan apabila karya cipta telah 

melalui proses konkretisasi dan asli-menunjukkan identitas penciptanya. 

2. 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. 

3. Ciptaan tidak perlu didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta. 

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

yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik 

ciptaan. 

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

Artinya, hanya pencipta yang berhak atas ciptaan, kecuali atas izin 

penciptanya. 

6. Meskipun pendaftaran bukan keharusan, untuk kepentingan pembuktian 

kalau terjadi sengketa di kemudian hari, sebaiknya Hak Cipta 

didaftarkan ke Dirjen KI. Hal itu terkait dengan stelsel pendaftaran yang 

digunakan, yaitu deklaratif. Stelsel deklaratif mengandung makna bahwa 

perlindungan hukum mulai berlaku sejak kali pertama diumumkan. Hal 

itu terlihat dengan dibukanya loket pendaftaran Hak Cipta di Dirjen KI.
22
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2.3.4 Subjek dan Objek Hak Cipta 

a. Obyek Hukum Hak Cipta 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 40 

ayat (1) ditentukan bahwa ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, 

dan sastra, terdiri atas: 

a. Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua 

hasil karya tulis lainnya; 

b. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;  

c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;  

d. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;  

e. Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,dan pantomim; 

f. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar; 

g. Ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase; karya seni terapan; 

karya arsitektur; peta; karya seni batik atau seni motif lain; karya 

fotografi; potret; 

h. Karya sinematografi; 

i. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;  

j. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional; 

k. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca 

dengan program komputer maupun media lainnya;  
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l. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut 

merupakan karya yang asli; 

m. Permainan video; dan 

n. Program komputer. 

` Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 

41 ditentukan bahwa hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta 

meliputi: 

a. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;  

b. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau 

data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, 

dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan  

c. Alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan 

masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk 

kebutuhan fungsional. 

b. Subjek Hukum Hak Cipta 

Menurut Prof. Mahadi, setiap ada subjek tentu ada objek, kedua-

duanya tidak lepas satu sama lain, melainkan ada relasi (hubungan), ada 

hubungan antara yang satu dengan yang lain. selanjutnya beliau 

mengatakan hubungan ini namanya eigendom recht atau hak milik. 
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Jadi, jika kita kaitkan dengan Hak Cipta, maka yang menjadi 

subjeknya ialah pemegang hak yaitu pencipta atau orang atau badan 

hukum yang secara sah memperoleh hak untuk itu. Subjek Hak Cipta 

adalah pencipta, yaitu orang yang namanya: 

1. Disebut dalam Ciptaan; 

2. Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan; 

3. Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau 

4. Tercantum dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai Pencipta. 

Khusus terhadap orang yang melakukan ceramah yang tidak 

menggunakan bahan tertulis dan tidak ada pemberitahuan siapa 

penciptanya, maka orang yang memberikan ceramah tersebutlah yang 

dianggap sebagai pencipta.
23

 

2.3.5 Pemegang Hak Cipta 

Pemegang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, 

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

hak tersebut secara sah dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih 

lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. 

Pencipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang 

Hak Cipta, Pasal 31 ditentukan bahwa kecuali terbukti sebaliknya, yang 

dianggap sebagai pencipta, yaitu orang yang namanya: 

a. Disebut dalam ciptaan;  

b. Dinyatakan sebagai pencipta pada suatu ciptaan;  
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c. Disebutkan dalam surat pencatatan ciptaan; dan/atau  

d. Tercantum dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta. 

Ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang diciptakan oleh 2 

(dua) orang atau lebih, yang dianggap sebagai pencipta yaitu orang yang 

memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Dalam hal orang 

yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan tidak ada, 

yang dinggap sebagai pencipta yaitu orang yang menghimpun ciptaan 

dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya. 

Ciptaan dirancang oleh seseorang dan diwujudkan serta dikerjakan 

oleh orang lain di bawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang 

yang dianggap pencipta yaitu orang yang merancang ciptaan. Pasal 35 

menentukan bahwa: 

1) Kecuali diperjanjikan lain pemegang hak cipta atas ciptaan yang dibuat 

oleh pencipta dalam hubungan dinas, yang dianggap sebagai pencipta 

yaitu instansi pemerintah.  

2) Dalam hal ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan 

secara komersial, pencipta dan/atau pemegang hak terkait mendapatkan 

imbalan dalam bentuk royalti.  

3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian royalti untuk penggunaan 

secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 36 

dan Pasal 37 ditentukan bahwa kecuali diperjanjikan lain, pencipta dan 
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pemegang Hak Cipta atas ciptaan yang dibuat dalam hubungan kerja atau 

berdasarkan pesanan yaitu pihak yang membuat ciptaan dan dalam hal badan 

hukum melakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi atas 

ciptaan yang berasal dari badan hukum tersebut, dengan tanpa menyebut 

seseorang sebagai pencipta, yang dianggap sebagai pencipta yaitu badan 

hukum. 

Hak Cipta yang dipegang negara diatur dengan Peraturan Pemerintah, 

dimana subjeknya apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan 

ciptaan itu belum diterbitkan. Negara kemudian memposisikan dirinya untuk 

menjadi pelindung yang apabila kemudian hari diketahui pemiliknya maka 

negara harus menyerahkan kembali Hak Cipta tersebut.
24

 

2.4 Tinjauan Umum Pengalihan Hak Cipta 

2.4.1 Pengertian Pengalihan Hak Cipta 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 16 

ayat (1) ditentukan bahwa hak cipta merupakan benda bergerak tidak 

berwujud. Berdasarkan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Hak Cipta 

ditentukan bahwa Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh 

maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wasiat, wakaf, perjanjian, 

maupun sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.
25

 

 Hak ekonomi saja yang dapat beralih atau dialihkan, sedangkan hak 

moral tetap melekat pada diri penciptanya. Pengalihan Hak Cipta ini harus 
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dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta notaris. 

Pewarisan, wasiat, hibah, dan perjanjian merupakan istilah lazim yang 

digunakan dan telah dimengerti maksud dari istilah tersebut, sedangkan yang 

dimaksud dengan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan, yakni sepanjang tidak bertentangan dengan undang-

undang.
26

 

 Pemilikan atas Hak Cipta itu dapat dipindahkan kepada pihak lain, 

tetapi hak moralnya tetap tidak dipisahkan dari penciptanya. Kepemilikan 

juga dapat beralih karena sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan 

perundang-undangan. Misalnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap.
27

 

 Konsepsi Hak Cipta, hak moral bersifat abadi melekat pada nama 

pencipta, sedangkan hak ekonomi mengenal batas waktu untuk menikmati 

manfaat ekonomi pada ciptaan. Dengan kata lain, merupakan batasan masa 

penguasaan monopoli dan peluang melakukan eksploitasi ciptaan. Bila batas 

waktu berakhir, kekuatan monopoli juga berakhir. Status ciptaan dengan 

demikian menjadi public domain dan masyarakat bebas mengeksploitasi 

tanpa memerlukan lisensi. 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 17 

ditentukan bahwa hak ekonomi atas suatu ciptaan tetap berada di tangan 

pencipta atau pemegang Hak Cipta selama pencipta atau pemegang Hak 

Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan. Hak ekonomi 

                                                           
26

 Ahmadi Miru. 2007. Hukum Merek. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 59 
27

 J.C.T Simorangkir. 1979. Hak Cipta Lanjutan. Jakarta:  Djembatan. hlm. 37 



43 
 

 

yang dialihkan pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk seluruh atau 

sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh pencipta atau 

pemegang Hak Cipta yang sama. 

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 19 

ditentukan bahwa Hak Cipta yang dimiliki pencipta yang belum, telah, atau 

tidak dilakukan pengumuman, pendistribusian, atau komunikasi setelah 

penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau milik penerima 

wasiat. Ketentuan tersebut tidak berlaku jika hak tersebut diperoleh secara 

melawan hukum. 

 Hak Cipta dasarnya diserahkan pengelolahannya kepada orang lain 

melalui pengalihan atau lisensi. Agar dapat berlaku dan mengikat, keduanya 

harus dilakukan secara tertulis. Beberapa masalah kemudian muncul apabila 

suatu ciptaan dimiliki beberapa orang pencipta secara bersama-sama. 

 Memperhatikan permasalahan yang menyulitkan kedudukan para 

pencipta, Undang-Undang Hak Cipta memberi arahan yang jelas, pengalihan 

Hak Cipta harus dilakukan secara tertulis dengan ataupun tanpa akta notaris. 

Sehingga kesepakatan dibuat secara jelas dan mencegah perselisihan pada 

tahap pelaksanaannya.  

 Pengalihan Hak Cipta di depan pengadilan dapat dinyatakan tidak 

berlaku bila dalam pelaksanaannya bertentangan dengan kebijakan di bidang 

perekonomian. Undang-Undang Hak Cipta memiliki norma seperti itu yang 

terdapat dalam pengaturan lisensi. Yang di dalamnya memuat larangan bagi 

perjanjian lisensi untuk memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat 
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yang merugikan perekonomian Indonesia, atau memuat ketentuan yang 

mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. 

2.4.2 Dasar Hukum Pengalihan Hak Cipta 

 Perjanjian lisensi antara pencipta dengan pihak lain yang menerima 

pengalihan Hak Cipta untuk dieksploitasi hak ekonominya hakikatnya 

merupakan suatu perjanjian keperdataan yang mengatur pengalihan Hak 

Cipta dari pencipta kepada pihak lain. Selanjutnya, pemegang hak cipta akan 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaan yang dialihkan untuk 

dieksploitasi hak ekonominya berdasarkan suatu perjanjian lisensi tertulis 

disepakati antara pencipta dengan Pemegang Hak Cipta. Pengalihan Hak 

Cipta yang merupakan hak eksklusif dimungkinkan oleh perundang-

undangan Hak Cipta, karena Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak 

yang dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian. 

 Pengalihan Hak Cipta, selain harus berdasarkan ketentuan-ketentuan 

yang diatur di dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta, perlu juga berdasarkan pada ketentuan-ketentuan 

tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian seperti 

diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
28

 

2.5 Tinjauan Umum Tentang Hukum Waris di Indonesia  

2.5.1 Pengertian Hukum Waris 

 Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta 

kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang ditinggalkan seseorang yang 
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meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada asasnya hanya hak-

hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan/harta benda 

saja yang dapat diwaris. Beberapa pengecualian, seperti hak seseorang 

bapak untuk menyangkal sahnya seorang anak dan dari bapak atau ibunya 

(kedua hak itu adalah dalam lapangan hukum kekeluargaan), dinyatakan 

oleh undang-undang diwarisi oleh ahli warisnya. 

 Pasal 830 menyebutkan, “pewarisan hanya berlangsung karena 

kematian”. 

 Jadi, harta peninggalan baru terbuka jika si pewaris telah meninggal 

dunia saat ahli waris masih hidup ketika harta warisan terbuka. Dalam hal 

ini, ada ketentuan khusus dalam Pasal 2 KUHPer, yaitu anak yang ada dalam 

kandungan seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan bila 

kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkaan dianggap ia 

tidak pernah ada
29

. 

a. Pengertian Menurut Hukum Waris Islam 

Hukum Waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti 

menentukan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-

masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi 

orang yang meninggal. 
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b. Pengertian Menurut Hukum Waris Adat 

Serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta 

peninggalan atau harta warisan dari suatu generasi ke generasi lain, baik 

yang berkaitan dengan harta benda maupun yang berkaitan dengan hak-hak 

kebendaan (materi dan nonmateri). 

c. Pengertian Menurut Hukum Waris Perdata 

Kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya 

seseorang, yaitu mengenai pemindahan ini bagi bagi orang-orang yang 

memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. 

2.5.2 Pengertian Pewaris 

 Menurut sistem hukum perdata, pewaris adalah orang yang telah 

meninggal dunia atau orang yang diduga meninggal dunia yang 

meninggalkan harta yang dimiliki semasa hidupnya. Menurut sistem hukum 

waris adat adalah orang yang mempunyai harta warisan. 

 Menurut sistem hukum waris Islam, pewaris adalah orang yang 

memiliki harta semasa hidupnya, telah meninggal dunia, dan beragama 

Islam. Baik yang mewariskan maupun yang diwarisi harta warisan harus 

beragama Islam. Berdasarkan Pasal 171 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 

Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), pewaris merupakan 

orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal ahli 

waris dan harta peninggalan. Di dalam Buku II Hukum Kewarisan Bab 1 

Pasal 171 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi 

Hukum Islam, yang dimaksud dengan hukum kewarisan adalah hukum yang 
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mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) 

pewaris, menentukan orang yang berhak menjadi ahli waris dan berapa 

bagiannya masing-masing.
30

 

2.5.3 Pengaturan Hukum Waris di Indonesia 

 Berdasarkan Surat Mahkamah Agung (“MA”) RI tanggal 8 Mei 1991 

No. MA/kumdil/171/V/K/1991 ditentukan mengenai ketentuan kewenangan 

hukum berdasarkan masing-masing kelompok Penduduk di Indonesia yaitu: 

a. Penduduk asli Indonesia, berlaku Hukum Adat; 

b. Orang Belanda, Eropa dan yang dipersamakan dengan itu berlaku 

Hukum Perdata BW; 

c. Keturunan Tiong Hoa sejak tahun 1919 berlaku Hukum Perdata Barat 

d. Keturunan Timur Asing lainnya (Arab, Hindu, Pakistan dan lain-lain) 

dalan Pewarisan Hukum Negara leluhurnya. 

2.5.4 Subyek dan Obyek Waris 

A. Subyek Waris 

a. Pewaris 

Orang yang mewariskan. 

b. Ahli Waris 

Orang yang akan menerima waris. 

c. Pihak Lain 

Pihak ketiga yang terlibat dalam warisan. 
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B. Obyek Waris 

a. Aktiva dan pasiva sepanjang mengenai hukum harta kekayaan (buku 

II dan III KUHPerdata) menjadi obyek waris. 

b. Hak dan kewajiban dalam buku I tidak dapat diwariskan kecuali: 

a) Pasal 251 KUHPerdata dalam buku I tentang orang, hak 

menyangkut keabsahan seorang anak dapat diwariskan. 

Keabsahan seorang anak yang dilahirkan sebelum hari yang ke 

seratus delapan puluh dalam perkawinan suami-istri, dapat 

diingkari oleh si suami. Namun pengingkaran ini tak boleh 

dilakukan dalam hal-hal sebagai berikut: 

1. Jika si suami sebelum perkawinan telah mengetahui akan 

mengandungnya si istri; 

2. Jika ia telah ikut hadir tatkala akta kelahiran dibuat dan akta 

itu pun telah ditandatanganinya atau, memuat pernyataan 

darinya, bahwa ia tak dapat menandatanganinya; 

3. Jika si anak tak hidup tatkala dilahirkannya. 

b) Pasal 1063 KUHPerdata dalam buku II tentang benda, hak 

menikmati hasil tidak dapat diwariskan. Sekalipun dalam suatu 

perjanjian perkawinan, tak dapatlah seorang melepaskan haknya 

atas warisan seorang yang masih hidup, begitu pun tak dapatlah 

ia menjual hak-hak yang di kemudian hari akan diperolehnya atas 

warisan yang seperti itu. 
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c) Pasal 1601 KUHPerdata dalam buku III tentang perikatan, 

perjanjian perburuhan tidak dapat diwariskan. Perjanjian 

perburuhan adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu, si 

buruh, mengikatkan dirinya untuk di bawah perintah pihak yang 

lain si majikan. Untuk sesuatu waktu tertentu, melakukan 

pekerjaan dengan menerima upah.
31

 

2.5.5 Prosedur Pewarisan 

Prosedur pewarisan adalah proses bagaimana cara peralihan 

(penyerahan) dan pembagian harta warisan dari pewaris beralih kepada ahli 

waris, atau bagaimana proses peralihannya dari satu generasi ke generasi. 

a. Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Adat 

Pembagian warisan menurut hukum adat dilaksanakan menurut 

daerah masing-masing, yang berarti pula mempunyai adat masing-

masing. Di Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah untuk 

mufakat, menetapkan pembagian warisan menurut musyawarah diantara 

ahli waris, dengan cara sebagai berikut: 

a) Pembagian warisan dilaksanakan dalam waktu menurut adat 

kebiasaan masyarakat setempat, ada yang 40 hari setelah pewaris 

meninggal dunia dan ada pula 100 hari setelah pewaris meninggal 

dunia. Hal ini dilakukan untuk ketenangan almarhum/ah pewaris dan 

mencerminkan sifat masyarakat yang tidak materialistik. 
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b) Sebelum harta warisan dibagi ke masing-masing ahli waris, para ahli 

waris bertanggung jawab untuk melunasi utang dari pewaris. Harta 

warisan dipakai untuk melunasi utang dari pewaris setelah itu dibagi 

ke ahli waris. Hibah yang telah dilakukan pewaris semasa hidupnya 

dapat dipakai untuk melunasi utang pewaris apabila harta warisan 

tidak cukup. Namun di beberapa daerah adat tidak dapat dipakai 

untuk melunasi utang pewaris. 

b. Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Perdata 

Hukum pewarisan perdata diatur dalam buku kedua tentang 

kebendaan Bab 12 sampai dengan Bab 18 KUHPerdata. Pewarisan 

hanya terjadi karena kematian. Apabila beberapa orang yang ada 

hubungan pewarisan, meninggal karena kejadian kecelakaan yang sama, 

atau meninggal pada hari yang sama, tanpa diketahui siapa yang 

meninggal lebih dahulu, mereka dianggap meninggal pada saat yang 

sama, dan terjadi peralihan warisan dari yang seorang kepada yang 

lainnya. Pembagian warisan menurut hukum waris perdata 

(KUHPerdata) sebagai berikut: 

a) Setelah pewaris meninggal, pembagian warisan dihadiri oleh pejabat 

Balai Harta Peninggalan. 

b) Pembagian warisan dilakukan di depan notaris yang dipilih oleh ahli 

waris, bila tidak ada kesepakatan di antara ahli waris tentang notaris 

yang akan ditunjuk, Pengadilan Negeri akan menunjuk notaris 

tersebut. 
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c) Pembagian warisan dapat dibatalkan apabila pembagian tersebut 

dilakukan dengan tekanan, paksaan, ada unsur penipuan, dan 

terdapat ahli waris yang dirugikan hingga ¼ bagian karena kesalahan 

taksiran nilai harta warisan. 

d) Pembatalan pembagian warisan tersebut dilakukan dalam masa tiga 

tahun sejak pewaris meninggal dunia. 

c. Membagi Harta Warisan Menurut Hukum Islam 

Hukum waris Islam bersumber pada Al-Qur‟an, hadist, dan ijtihad 

dari para ulama yang mengatur tentang hukum waris. Pembagian 

warisan menurut hukum waris Islam dilakukan dengan cara sebagai 

berikut: 

a. Dilakukan terlebih dahulu pembayaran utang-utang dari pewaris 

diselesaikan, termasuk biaya rumah sakit dan biaya pemakaman. 

b. Pada saat pembagian warisan, dihadiri oleh pejabat Balai Harta 

Peninggalan dan dilakukan di depan notaris yang dipilih oleh ahli 

waris sendiri. Bila tidak ada kesepakatan tentang notaris mana yang 

dipilih, Pengadilan Agama menunjuk seorang notaris untuk 

pencatatan pembagian warisan tersebut. 

c. Ahli waris yang satu terhadap yang lain dapat mengajukan 

pembatalan pembagian warisan atas pembagian warisan yang 

dilakukan dengan tekanan, paksaan, penipuan dan dapat menimbulkan 
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kerugian hingga ¼ bagian yang dikarenakan kesalahan penaksiran 

nilai harta benda warisan.
32

 

2.5.6 Hak Ahli Waris 

A. Hak-Hak Khusus Para Ahli Waris 

a. Hak Saisine 

Kata “hak saisine” berasal dari suatu pameo Prancis: “le mon saisit 

le vif”, yang artinya: si orang yang meninggal mendudukan si (orang 

yang) hidup pada tempatnya. Jadi hak saisine adalah hak daripada ahli 

waris untuk tanpa berbuat suatu apa, otomatis/demi hukum 

menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum 

kekayaan. Hak dan kewajiban pewaris (secara otomatis menjadi hak 

dan kewajiban ahli waris), sekalipun si ahli waris belum/tidak 

mengetahui adanya pewarisan. 

Sehubungan dengan itu, maka dalam hal adanya suatu hubungan 

hukum antara dua orang yang telah ditetapkan oleh suatu keputusan 

pengadilan, maka matinya salah satu pihak, tidak menghilangkan atau 

membatalkan hubungan hukum tersebut beralih kepada para ahli 

warisnya.
33

 

b. Hereditalis Petitio 

Hak lain yang dipunyai mereka yang memenuhi kualitas “ahli 

waris” adalah hak hereditalis petition, yang diatur dalam Pasal 834, 

835 B.W. Hak ini dapat dilihat sebagai pelengkap daripada hak 
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saisine, karena dengan saisine, maka hak-hak dan kewajiban-

kewajiban pewaris berpindah kepada ahli waris, termasuk hak-hak 

tuntut yang dipunyai dan mungkin sedang dijalankan oleh pewaris 

dan pula yang belum mulai dilaksanakan. Maka disini para ahli waris 

diberikan hak tuntut yang khusus berhubungan dengan warisan yang 

dengan istilah latin disebut hereditatis petition.
34

 

B. Hak Ahli Waris dalam Kandungan 

Menurut KUHPerdata bayi dalam kandungan berhak waris sebagai 

berikut, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 KUHPerdata:” Anak 

yang ada dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah 

dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya, mati 

sewaktu dilahirkannya, dianggap ia tak pernah telah ada”.
35

 

2.5.7 Sistem Hukum Waris di Indonesia 

A. Hukum Waris Menurut Hukum Perdata Barat (Waris Barat) 

Harta warisan dalam sistem hukum waris Eropa atau sistem hukum 

perdata yang bersumber pada BW meliputi seluruh harta benda beserta 

hak dan kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan yang 

dapat dinilai dengan uang. Namun ketentuan tersebut ada beberapa 

pengecualian, yaitu hak dan kewajiban dalam lapangan hukum harta 

kekayaan yang tidak dapat beralih kepada ahli waris antara lain: 

1. Hak untuk memungut hasil (vruchtgebruik); 
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2. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan 

bersifat pribadi; 

3. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk maatcschap 

menurut BW maupun firma menurut WvK, sebab perkongsian ini 

berakhir dengan meninggalnya salah seseorang anggota atau 

persero. 

Unsur-unsur terjadinya pewarisan mempunyai tiga persyaratan sebagai 

berikut : 

a. Ada orang yang meninggal dunia; 

b. Ada orang masih hidup, sebagai ahli waris yang akan memperoleh 

warisan pada saat pewaris meninggal dunia; 

c. Ada sejumlah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris. 

Hukum waris menurut BW berlaku asas: “apabila seseorang 

meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya 

beralih kepada sekalian ahli warisnya”. Hak-hak dan kewajiban 

dimaksud, yang beralih kepada ahli waris adalah termasuk ruang lingkup 

harta kekayaan atau hanya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan 

uang.
36

 

a. Ahli Waris Sistem BW dan Porsi Bagiannya 

1. Ahli Waris Menurut Undang-Undang 

Peraturan Perundang-undangan di dalam BW telah menetapkan 

keluarganya yang berhak menjadi ahli waris, serta posisi 
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pembagian harta warisannya. Bagian harta warisan untuk anak 

yang lahir di luar perkawinan antara lain diatur sebagai berikut: 

a. 1/3 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar 

pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak yang 

sah serta janda atau duda yang hidup paling lama. 

b. 1/2 dari bagian anak yang sah, apabila anak yang lahir di luar 

pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama dengan ahli waris 

golongan kedua dan golongan ketiga. 

c. 3/4 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar 

pernikahan menjadi ahli waris bersama-sama ahli waris 

golongan keempat, yaitu sanak keluarga pewaris sampai derajat 

keenam. 

d. 1/2 dari bagian anak sah, apabila anak yang lahir di luar 

perkawinan menjadi ahli waris bersama-sama dengan kakek atau 

nenek pewaris, setelah terjadi kloving. 

Ahli waris menurut peraturan perundang-undangan, yaitu istri atau 

suami yang ditinggalkan dan keluarga sah atau tidak sah dari pewaris. 

Ahli waris menurut peraturan Undang-Undang atau ahli waris ab 

intestate berdasarkan hubungan darah terdapat empat golongan sebagai 

berikut. 

a. Golongan Pertama 

 Golongan pertama adalah keluarga dalam garis lurus ke 

bawah, meliputi anak-anak beserta keturunannya serta suami 
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dan/atau istri yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama. Bagian 

golongan pertama yang meliputi anggota keluarga dalam garis 

lurus ke bawah, yaitu anak-anak beserta keturunannya, janda 

dan/atau duda yang ditinggalkan/ yang hidup paling lama, 

masing-masing memperoleh satu bagian yang sama. 

b. Golongan Kedua 

 Golongan kedua adalah keluarga dalam garis lurus ke atas, 

meliputi orang tua dan saudara, baik laki-laki maupun 

perempuan, serta keturunannya. Bagi orang tua ada peraturan 

khusus yang menjamin bahwa bagian mereka tidak akan kurang 

1/4 (seperempat) bagian dari harta peninggalan, walaupun 

mereka menjadi ahli waris bersama saudara pewaris. 

c. Golongan Ketiga 

 Golongan ketiga adalah ahli waris yang meliputi kakek, 

nenek, dan leluhur selanjutnya ke atas dari pewaris. Ahli waris 

golongaan ketiga terdiri atas keluarga dari garis lurus ke atas 

setelah ayah dan ibu, yaitu kakek dan nenek serta terus ke atas 

tanpa batas dari pewaris. 

d. Golongan Keempat 

 Golongan keempat adalah ahli waris yang meliputi anggota 

keluarga dalam garis ke samping dan sanak keluarga lainnya 

sampai derajat keenam. Hal dimaksud, terdiri atas keluarga garis 

samping, yaitu paman dan bibi serta keturunannya, baik dari 
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garis pihak ayah maupun garis dari pihak ibu. Keturunan paman 

dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari si mayit atau yang 

meninggal (pewaris), dan saudara kakek dan nenek beserta 

keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari si mayit 

(yang meninggal). Apabila bagian dari garis ibu sama sekali 

tidak ada ahli waris sampai derajat keenam maka bagian dari 

garis ibu jatuh kepada para ahli waris dari garis ayah.
37

 

2. Ahli Waris Karena Wasiat 

  Menurut Pasal 874 harta peninggalan seseorang yang 

meninggal dunia adalah kepunyaan ahli waris menurut Undang-

Undang, tetapi pewaris dengan surat wasiat dapat menyimpang dari 

ketentuan-ketentuan yang termuat dalam Undang-Undang. Oleh 

karena itu, surat wasiat yang dilakukan oleh pewaris dapat 

menunjuk seseorang atau beberapa orang menjadi ahli waris yang 

disebut erfstelling. Ersfstelling adalah orang yang ditunjuk melalui 

surat wasiat untuk menerima harta peninggalan pewaris. Orang 

yang menerima wasiat itu disebut testamentaire erfgenaam. 

Testamentaire erfgenamm adalah ahli waris menurut wasiat. 

  Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

(KUHPerdata) tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan 

perempuan, tidak juga membedakan urutan kelahirannya, hanya 

ada ketentuan bahwa ahli waris golongan pertama jika masih ada 

                                                           
37

 Ibid., hlm 87-91 



58 
 

 

maka akan menutup hak anggota keluarga lainnya dalam garis 

lurus ke atas dan ke samping sehingga tampak anggota keluarga 

yang lebih dekat menutup haknya anggota keluarga yang lebih 

jauh. 

  Seseorang yang akan menerima sejumlah harta warisan 

terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 

a) Harus ada orang yang meninggal dunia. Hal ini didasari oleh 

Pasal 830 BW (dalam hukum kewarisan Islam disebut asas 

akibat kematian) 

b) Ahli waris atau para ahli waris harus ada pada saat pewaris 

meninggal dunia. Ketentuan ini tidak berarti mengurangi makna 

ketentuan Pasal 2 BW, yaitu “anak yang ada dalam kandungan 

seorang perempuan dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana 

kepentingan si anak menghendakinya”. Apabila ia meninggal 

saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian, 

berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh 

hukum sebagia ahli waris dan telah dianggap cakap untuk 

menjadi ahli waris. 

c) Seseorang ahli waris harus cakap serta berhak menjadi ahli 

waris, dalam pengertian ia tidak dinyatakan oleh Undang-

Undang sebagai seseorang yang tidak patut menjadi ahli waris 
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karena adanya kematian seseorang, atau tidak dianggap sebagai 

tidak cukup untuk menjadi ahli waris. 
38

 

B. Hukum Waris Menurut Hukum Waris Adat 

Sistem Hukum Waris Adat, yang diatur berdasarkan hukum adat pada 

masing-masing daerah. Berlaku bagi masyarakat pribumi yang berdiam 

dan menundukkan diri di wilayah hukum adat tersebut. 

Unsur-unsur hukum waris adat masyarakat yang mendiami negara 

Republik Indonesia terdiri atas: 

a. Pewaris  

 Pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan 

meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang 

masih hidup, baik keluarga melalui hubungan kekerabatan, 

perkawinan maupun keluarga melalui persekutuan hidup dalam 

rumah tangga. Pengalihan harta kepada keluarga yang disebutkan 

terakhir ini, biasanya bersifat jaminan keluarga yang diberikan oleh 

ahli waris melalui pembagiannya. 

b. Harta Warisan 

Harta warisan adalah harta kekayaan yang ditinggalkan oleh 

seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Harta 

warisan itu terdiri atas: 

a. Harta bawaan atau harta asal, 

b. Harta perkawinan, 
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c. Harta pusaka yang biasa disebut mbara-mbara nimana dalam 

hukum waris adat suku Kaili di Sulawesi Tengah, dan 

d. Harta yang menunggu. 

c. Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta 

peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli 

waris pengganti (pasambei), dan orang yang mempunyai hubungan 

perkawinan dengan pewaris (janda atau duda).
39

 

Warga masyarakat yang melaksanakan pembagian harta warisannya 

memahami bahwa hukum waris berkaitan dengan proses pengalihan 

harta peninggalan dari seseorang (pewaris) kepada ahli warisnya. Tolok 

ukur dalam proses pewarisan itu, supaya penerusan atau pembagian harta 

warisan dapat berjalan dengan rukun, damai, dan tidak menimbulkan 

silang sengketa di antara para ahli waris atas harta peninggalan yang 

ditinggalkan oleh pewaris. 

Sehubungan proses pengalihan harta di atas, KH. DG. Mattantu 

menyatakan bahwa “hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang 

mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta 

benda dan barang-barang yang bukan berwujud harta benda dari satu 

angkatan manusia (generatie) kepada turunannya. Proses itu dimulai 

pada waktu orang tua masih hidup dan proses tersebut tidak menjadi 

penghalang karena orang tua meninggal dunia. Meninggalnya orang tua 
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(ayah dan ibu) merupakan suatu peristiwa penting bagi proses tersebut, 

tetapi sesungguhnya tidak menjadi penghalang atau mempengaruhi 

secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta 

bukan benda tersebut. 

Alur pemikiran dari KH. DG. Mattantu di atas, dapat digolongkan 2 

(dua) macam harta warisan, yaitu harta yang tidak terbagi yang disebut 

mbara –mbara nimana dan harta yang terbagi kepada ahli waris yang 

terdiri atas (harta asal suami, harta asal istri, dan harta perkawinan).
40

 

C. Hukum Waris Menurut Hukum Waris Islam 

Hukum kewarisan Islam di Indonesia adalah hukum waris yang 

bersumber kepada Al-Qur‟an dan Hadits, hukum yang berlaku universal 

di bumi manapun di dunia ini. Namun, jika ada beberapa perbedaan 

paham di kalangan ulama mazhab dengan tidak mengurangi ketaatan 

umat Islam kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya, maka perbedaan 

pendapat tersebut dibolehkan dan dapat dipandang sebagai rahmat. 

Hukum kewarisan dalam Islam biasa juga diatur dalam ilmu faraidh 

atau ilmu tentang waris mewarisi. Ilmu ini berkaitan dengan peraturan 

untuk membagi pusaka dan peraturan-peraturan perhitungan untuk 

mengetahui ketentuan bagian pusaka bagi yang berhak menerimanya. 

Menurut hukum Islam, hal ini disebabkan jika seseorang meninggal 

dunia, maka dengan sendirinya pusaka yang ditinggalkannya terlepas dari 
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hak miliknya berpindah menjadi hak orang-orang yang menjadi ahli 

waris.
41

 

Sistem Hukum Waris Islam, yang berlaku bagi Warga Negara 

Indonesia yang beragama Islam. Untuk hukum kewarisan Islam ini, ada 

perbedaan pendapat diantara para fuqaha sehingga terbagi atas dua 

golongan besar yaitu: 

1. Mazhab Sunni yang terdiri dari Syafi‟i, Maliki, Hanafi, dan 

Hanbali yang cenderung bersifat patrilineal; dan 

2. Ajaran Hazairin yang cenderung bilateral. 

Unsur-unsur hukum kewarisan Islam dalam pelaksanaan hukum 

kewarisan masyarakat muslim yang mendiami Negara Republik 

Indonesia terdiri atas tiga unsur yang perlu diuraikan, yaitu: 

a. Pewaris  

Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya beragama 

Islam, meninggalkan harta warisan dan ahli waris yang masih hidup. 

Pewaris di dalam Alqur‟an Surah An-Nissa‟ ayat 7, 11, 12, 33, 

dan 176 dapat diketahui bahwa “pewaris itu terdiri atas orang 

tua/ayah atau ibu (al-walidin), dan kerabat (al-aqrabin). Al-walidain 

dapat diperluas pengertiannya menjadi kakek atau nenek kalau ayah 

atau ibu tidak ada. Demikian pula pengertian anak (al-walad) dapat 

diperluas menjadi cucu kalau tidak ada anak. Begitu juga pengertian 

kerabat (al-aqrabin) adalah semua anggota keluarga yang dapat dan 
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sah menjadi pewaris, yaitu hubungan nasab dari garis lurus ke atas, 

ke bawah, dan garis ke samping. Selain itu, hubungan hubungan 

nikah juga menjadi pewaris, baik istri maupun suami. 

b. Harta Warisan 

Harta warisan adalah harta bawaan ditambah dengan bagian 

dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama 

sakit sampai meninggalnya, biaya pengusaha jenazah, dan 

pembayaran utang serta wasiat pewaris. 

Hukum kewarisan Islam terdapat ketentuan mengenai beberapa 

hal yang perlu diselesaikan sebelum dilakukan pembagian harta 

warisan, seperti penyelesaian urusan jenazah, pembayaran utang, dan 

wasiat pewaris. Selain itu, perlu diketahui bahwa warisan yang 

berupa hak-hak tidak berarti bendanya dapat diwarisi. Sebagai 

contoh, hak manfaat penggunaan sebuah rumah kontrak dapat 

diwariskan kepada ahli waris, tetapi rumahnya tetap menjadi hak 

bagi pemiliknya. 

c. Ahli Waris 

Ahli waris adalah orang yang berhak mewaris karena hubungan 

kekerabatan (nasab) atau hubungan perkawinan (nikah) dengan 

pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk 

menjadi ahli waris.
42
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 Zainuddin Ali. 2008. Pelaksanaan Hukum Waris Di Indonesia. Palu: Sinar Grafika. hlm. 45-47 
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A. Pengelompokan Ahli Waris 

 Pengelompokan ahli waris dianalisis dalam Alqur‟an Surah An-

Nissa‟ ayat 11, 12, 176, dan 33, hadis Rasulullah, dan Kompilasi Hukum 

Islam, maka pengelompokan itu terdiri atas: (1) hubungan darah yang 

meliputi golongan laki-laki yang terdiri atas: ayah, anak laki-laki, saudara 

laki-laki, paman, dan kakek; dan golongan perempuan terdiri atas: ibu, 

saudara perempuan, tante, dan nenek; (2) hubungan perkawinan terdiri 

atas duda atau janda. Namun, bila semua ahli waris ada, maka yang 

berhak mendapat harta warisan hanya anak, ayah, ibu, janda, atau duda. 

Pengelompokan tersebut, akan dikembangkan pendapat Hazairin dengan 

para pangkritiknya sebagai berikut. 

 Hazairin menggolongkan ahli waris kepada dzawul faraid, dzawul 

qarabat, dan mawali (ahli waris pengganti, sedangkan para 

pengkritiknya menggolongkan ahli waris kepada dzawul faraid, ‘asabah, 

dan dzawul arham.ketiga golongan ahli waris tersebut mempunyai 

persamaan dan perbedaan antar Ahlus sunnah wal-Jama‟ah dengan 

Hazairin, yang pada prinsipnya terdapat perbedaan dalam kesamaan. Hal 

ini diuraikan sebagai berikut. 

1. Ahli Waris Kelompok Pertama 

 Ahli waris kelompok pertama yang disebut dzawul faraid menurut 

Ahlus sunna al-Jama‟ah (selanjutnya disebut Ahlus sunnah) dan 

Hazairin mempunyai persamaan sebagai subyek ahli waris, yaitu 

mereka yang disebut dalam Alqur‟an Surah An-Nissa‟ ayat 11, 12, 
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176 (ayat-ayat kewarisan) dan mempunyai perbedaan dalam 

penentuan ahli waris sepertalian darah vertical ke bawah: cucu, cicit, 

dan vertical ke atas: kakek, nenek, yang mereka itu tidak disebut 

dalam ayat-ayat kewarisan. 

 Ahli waris dzawul faraid tersebut, baik menurut Ahlus sunnah 

maupun Hazairin, mempunyai garis pokok keutamaan dan garis pokok 

penggantian. Garis pokok keutamaan adalah kelompok keutamaan 

yang lebih tinggi menutup (menghijab) kelompok keutamaan yang 

lebih rendah. Demikian juga halnya dengan garis pokok keutamaan 

penggantian, yang lebih tinggi menutup kedudukan yang lebih rendah. 

Kedua garis pokok tersebut, merupakan dua macam prinsip untuk 

mengetahui siapa saja yang menjadi ahli waris bila seseorang 

meninggal dan meninggalkan harta warisan. 

2. Ahli Waris Kelompok Kedua 

 Ahli waris yang masuk kelompok kedua yang biasa disebut asabah 

oleh Ahlus sunnah dan dzawul qarabat oleh Hazairin adalah mereka 

yang mendapat bagian harta warisan secara terbuka dan bagian 

mereka disebut secara tersirat dalam ayat-ayat kewarisan. Sebagai 

contoh, anak perempuan yang didampingi oleh anak laki-laki, saudara 

perempuan yang didampingi oleh saudara laki-laki, bagian seorang 

laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. 

 Selain persamaan tersebut, juga ada perbedaan dalam penggunaan 

istilah seperti telah disebutkan Ahlus sunnah menggunakan istilah 
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asabah Hazairin menggunakan istilah dzawul qarabat. Demikian juga 

dalam praktik pada kasus-kasus tertentu. Sebagai contoh, Ahlus 

sunnah hanya mengakui cucu-cucu ke bawah sebagai asabah bila 

pertalian darah mereka melalui anak laki-laki, tetapi bila hubungan 

darah mereka melalui anak perempuan mereka masuk kelompok 

dzawul arham, sedangkan Hazairin untuk contoh tertsebut, baik yang 

lahir melalui penghubung anak laki-laki maupun yang lahir melalui 

penghubung perempuan adalah ahli waris pengganti dalam sistem 

penggantian. 

3. Ahli Waris Kelompok Ketiga 

 Ahli waris kelompok ketiga disebut dzawul arham oleh Ahlus 

sunnah, disebut mawali atau ahli waris pengganti oleh Hazairin. 

Dzawul arham menurut Ahlus sunnah laki-laki dan perempuan tidak 

berlaku ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua 

orang perempuan pada kasus tertentu. Misalnya, cucu perempuan 

melalui anak perempuan yang orang tuanya meninggal lebih dahulu 

dari kakeknya dimasukkan kelompok dzawul arham, sedangkan 

menurut Hazairin, dalam kasus yang demikian kakek dan nenek ke 

atas, para anggota garis sisi pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya 

beserta keturunan mereka, baik laki-laki maupun perempuan 

dimasukkan dalam kelompok mawali atau ahli waris pengganti dan 
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berlaku ketentuan bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua 

orang perempuan.
43

 

2.6 Kerangka Berfikir 

 Dalam menganalisis hasil penelitian diperlukan kerangka berfikir yang 

sistematis. Hal tersebut agar fokus penelitian tidak keluar dari permasalahan 

yang diangkat dalam suatu penelitian hukum. Penulis akan menggambarkan 

terkait kerangka berfikir dalam melakukan penelitian hukum ini melalui 

bagan di bawah ini: 

Bagan 2.2 Kerangka Berpikir 
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 Ibid., hlm. 59-63 

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun 

sebagian melalui waris yang diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta 

 
Dasar Hukum Pengalihan Hak Cipta Pasal 16 ayat (2) Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014  

Sistem Hukum Waris di Indonesia : Hukum Waris Menurut 

Hukum Perdata Barat, Hukum Waris Menurut Hukum Waris 

Adat, Hukum Waris Menurut Hukum Waris Islam 
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Penjelasan dari bagan diatas adalah di dalam pengalihan Hak Cipta 

khususnya yang diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah diatur tentang hal tersebut, bahwa Hak 

Cipta dapat beralih atau dialihkan baik sebagian atau seluruhnya karena: 

pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang 

dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penulis 

memfokuskan terhadap pengalihan Hak Cipta melalui Waris, yang menjadi 

persoalan di Indonesia menganut beberapa sistem hukum waris yaitu sistem 

hukum waris menurut hukum perdata barat, sistem hukum waris menurut 

1. Bagaimana prosedur pengalihan Hak Cipta melalui waris 

berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 

ayat (2) ? 

2. Sistem hukum waris manakah yang digunakan dalam 

pengalihan Hak Cipta ditinjau dari hukum waris di Indonesia ? 

 

1. Untuk menganalisis dan mengetahui prosedur pengalihan Hak 

Cipta melalui waris berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2014 Pasal 16 ayat (2). 

2. Untuk menganalisis dan mengetahui sistem hukum waris apa 

yang digunakan dalam pengalihan Hak Cipta ditinjau dari 

hukum waris di Indonesia. 
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hukum waris adat, sistem hukum waris menurut hukum waris Islam. Oleh 

karena itu terkait hak ekonomi dan hak moral yang melekat pada pemegang 

Hak Cipta, diperlukan analisis terkait pengalihan Hak Cipta dapat dialihkan 

secara sistem hukum waris adat, waris perdata, atau waris Islam.
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BAB 5 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Simpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian dan pembahasan terkait 

Analisis Pengalihan Hak Cipta Melalui Waris Perspektif Hukum Waris di 

Indonesia yang peneliti lakukan adalah sebagai berikut: 

1. Hak Cipta merupakan benda bergerak yang tidak berwujud dan merupakan 

objek warisan, sehingga dapat diwariskan kepada setiap ahli waris yang 

berhak atas Hak Cipta tersebut. Ahli waris dalam pewarisan Hak Cipta 

adalah guna menjaga dan melestarikan hasil karya cipta dari si pencipta 

ketika ia telah meninggal dunia. Ahli waris harus hidup pada saat pewaris 

meninggal. Pengalihan Hak Cipta melalui pewarisan dalam Undang-

Undang tentang Hak Cipta khususnya Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 

ayat (2) yang berbunyi Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik 

seluruh maupun sebagian karena: pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, 

perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan akan tetapi dalam Undang-

Undang Hak Cipta tidak mengatur secara rinci tentang tata cara atau 

prosedur pengalihan hak tersebut. Dan yang dapat dialihkan hanya hak 

ekonomi, sedangkan hak moral tetap melekat pada diri pencipta. Prosedur 

yang dilakukan ahli waris untuk mendapatkan haknya sebagai ahli waris 

adalah membuat akta waris sebagai bukti otentik kepemilikan hak dengan 

disertai surat keterangan kematian dan surat keterangan waris. Ahli waris 
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sebagai pemilik hak Ciptaan wajib mencatatkan ke Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual, maka harus disertai dokumen tentang pengalihan 

hak. Dokumen tentang pengalihan hak dengan cara pewarisan adalah 

dokumen yang membuktikan terjadinya pengalihan hak yaitu akta waris 

yang dibuat atau dikeluarkan oleh notaris atau pejabat/instansi yang 

berwenang dalam pembuatan akta waris. Dan setiap pengalihan hak harus 

pula dicatatkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan 

diumumkan dalam berita resmi pada masing-masing jenis KI tersebut. 

2. Indonesia menganut 3 (tiga) sistem hukum waris, yaitu: pertama sistem 

hukum waris perdata yang tidak ada pembeda dalam pembagian harta 

warisan terhadap ahli waris, kedua sistem hukum waris adat yang berlaku 

bagi masyarakat pribumi yang berdiam diri di wilayah hukum adat 

tersebut, dan ketiga sistem hukum waris Islam yang berlaku bagi warga 

Negara Indonesia yang beragama Islam. Berdasarkan hasil penelitian di 

Dirjen KI pada Tahun 2015-2017 Bulan Mei, dalam pengalihan Hak Cipta 

di Indonesia sebagian banyak masyarakat mengalihkan hak melalui sistem 

hukum waris perdata karena dalam sistem hukum waris perdata dalam 

pembagian harta warisan tidak adanya pembeda antara para pihak ahli 

waris dan tidak ada pembeda antara pihak ahli waris laki-laki dan 

perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Dengan berdasarkan 

salah satu contoh yang mengalihkan Hak Cipta di Direktorat Jenderal 

Kekayaan Intelektual melalui sistem hukum waris perdata yang dilakukan 

oleh Hari Purnomo Chandra, Bsc seorang pelukis dengan jenis ciptaan 
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seni lukis dengan judul ciptaan “lasika” yang dialihkan kepada ahli waris 

anaknya yaitu Laurentius Suharjo Sutikno, Ronald Pramono Sutikno, 

Stephanus Nugroho, dengan Nomor Surat (Pencatatan Hak Cipta di Dirjen 

KI) HKI.2-HI.01.04-21. Dengan dasar hukum Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek). 

5.2 Saran 

1. Perlu adanya sosialisasi dengan cara melalui media elektronik oleh 

pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terkait 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta khususnya 

dalam Pasal 16 ayat 2 mengenai Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, 

baik seluruh maupun sebagian kepada masyarakat, sehingga masyarakat 

mengetahui bahwa sebuah karya cipta dapat dialihkan secara waris. 

2. Perlindungan harus tetap diberikan atas hasil ciptaan yang diberikan dari si 

pencipta kepada ahli waris, dan seharusnya Undang-Undang tentang Hak 

Cipta di Indonesia harus lebih terperinci mengatur mengenai pengaturan 

pembagian pewarisan terhadap Hak Cipta dengan dibentuknya peraturan 

pelaksana dari Undang-Undang Hak Cipta yaitu berupa Peraturan 

Pemerintah. 
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