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KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmannirrohim.
Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam.
Syukur Alhamdulillah atas limpahan Rahmat dan Taufiq-Nya
kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan buku dengan judul
“Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas
Buku Dalam Pengembangan IPTEKS Pada Pendidikan Tinggi”
dalam menyosong diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta.
Buku merupakan sarana pendidikan yang sangat fundamental, kunci
untuk meraih Ilmu Pengetahuan. Namun ironisnya khususnya bangsa
Indonesia dengan mendasarkan pada hasil laporan UNESCO se-Asia
Pasifik yang menyatakan 13 juta penduduk Indonesia masih belum
melek huruf (Statistic Bookyear 2011). Reading habit bangsa Indonesia
masih rendah, Indonesia peringkat 42 dari 45 Negara, (PILRS, 2011).
Kemudian UNESCO, telah menetapkan 50 judul buku untuk dibaca
per satu juta penduduk, sedangkan untuk negara maju, sedikitnya 500
judul buku untuk dibaca oleh per satu juta penduduknya. Hal tersebut
menjadi tugas besar bangsa Indonesia sebagai negara berkembang untuk
segera mewujudkannya.
Realita yang ada, perlindungan hak cipta atas buku saat ini belum
memberikan penghargaan secara moral dan ekonomi yang layak,
sehingga hal ini berdampak lesunya penulis buku khususnya di dunia
perguruan tinggi, yang lebih semangat dengan menulis jurnal (cukup 12Kata Pengantar
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15 halaman) dan artikel dalam media massa (cukup 1,5 halaman) dapat
mempunyai KUM yang sama. Dibandingkan dengan menulis buku (100
halaman lebih) dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga
beberapa penulis ada yang lebih senang hanya di publikasikan dalam
lingkungan perguruan tinggnya masing-masing, yang cukup penerbit
Universitasnya saja. Sementara itu IKAPI selaku penerbit tidak bisa
mencetak buku lebih banyak berkaitan dengan daya beli yang rendah,
karena pengguna buku lebih senang mem-foto kopi buku daripada
membeli buku aslinya. Sehingga berdampak pada pelanggaran hak cipta
atas buku atau yang lazim disebut dengan buku bajakan.
Pasal 1 angka 1 dan angka 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta, telah merumuskan pengertian hak cipta
dan pencipta. 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. Kemudian Pencipta
adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan
pribadi.
Fair use/fair dealing diatur pada Pasal 43 s.d Pasal 49 BAB VI
tentang Pembatasan Hak Cipta Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta. Apabila melihat Pasal 43, bukan pelanggaran
hak cipta apabila: mengumumkan, mendistribusikan, komunikasi
dan/atau penggandaan lambang negara dan lagu kebangsaan menurut
sifatnya yang asli; dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,
kecuali dilindungi oleh peraturan perundang-undangan; sumbernya
harus disebutkan secara lengkap; bersifat tidak komersial dan/atau
menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta tersebut
menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan
tersebut; dan memperhatikan martabat dan kewajaran sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 44 ayat (1)
menyatakan bahwa penggunaan, pengambilan, penggandaan, dan/atau
pengubahan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh
atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak
Cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap
untuk keperluan: pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah,
penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
vi
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dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta; keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan,
legislatif, dan peradilan; ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan
dan ilmu pengetahuan; pertunjukan atau pementasan yang tidak
dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang
wajar dari Pencipta. Selanjutnya pada Pasal 46 ayat (1) menyatakan
bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah
dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan
dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. Pada
Pasal 46 ayat (2), penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tidak mencakup:: karya arsitektur dalam bentuk
bangunan atau konstruksi lain; seluruh atau bagian yang substansial
dari suatu buku atau notasi musik; seluruh atau bagian substansial dari
database dalam bentuk digital; program komputer (kecuali sebagaimaan
dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1)); dan penggandaan untuk kepentingan
pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang
wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Dengan memperhatikan pentingnya keseimbangan hak di dalam
masyarakat dalam pemenuhan hak fundamental khususnya dalam
pendidikan (Pasal 31 UUD 1945) sebagai amanat dari konstitusi, oleh
karena itu, model fair use/fair dealing hak cipta atas buku sangat penting
disesuaikan dengan prinsip-prinsip fungsi sosial yang merupakan
kristalisasi dari nilai komunalisme, spiritualisme dan inklusivisme
yang merupakan nilai dasar Indonesia, yang terjabar ke dalam nilainilai Pancasila sebagai filsafat bangsa dan yang menjiwai UUD 1945
sebagai konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun
prinsip-prinsip fungsi sosial tersebut diantaranya adalah prinsip itikad
baik, prinsip keseimbangan, prinsip kemanfaatan ekonomi, prinsip
nasionalisme, prinsip keadilan sosial, dan prinsip pengembangan serta
Tanggung Jawab Sosial. Sehingga dengan model tersebut akan lebih
memberikan keseimbangan hak pencipta/pemegang hak cipta atas
buku dan pengguna buku (masyarakat, civitas perguruan tinggi, dosen,
mahasiswa lembaga perpustakaan,) guna merangsang/mendorong
lahirnya kreatifitas karya intelektual yang baik dalam pengembangan
IPTEK pada PendidikanTinggi.

Kata Pengantar
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Dengan adanya ruang fair use/fair dealing pada karya cipta buku
akan menjadi perekat yang luar biasa dalam membentuk unity guna
melestarikan kehidupan bersama yang berkelanjutan. Hal positif dengan
adanya ruang fair use/fair dealing pada karya cipta buku ini diantaranya
adalah pertama, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kedua, terwujudnya keseimbangan hak sehingga memberikan
keadilan bagi pencipta/pengarang, pemegang hak, dan masyarakat
sebagai pengguna dan negara. Ketiga, menghindarkan eksploitasi
terhadap produk-produk karya cipta yang sangat berkaitan dengan
hak-hak fundamental masyarakat khususnya dalam kemajuan dunia
pendidikan.
Sungguh benar kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Akhirnya
kami sebagai penulis menyadari bahwa dalam penulisan buku ini, masih
banyak kekurangan baik substansi, tata bahasa maupun yang lainnya.
Maka dari itu saran dan masukan sangat kami harapkan demi untuk
kesempurnaan. Alhamdulillahirrobil ‘Alamin.
Wassalamu’alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh. 				
			
							Semarang, November 2017
									Penulis

Anis Mashdurohatun
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PENGANTAR HAK CIPTA ATAS BUKU

Saya pribadi mengapresiasi hadirnya buku dengan judul: “Hak
Cipta Atas Buku: Model Fair Use/Fair Dealing Dalam Pengembangan
Ipteks Pada Pendidikan Tinggi”, sebagai perwujudan suatu pergulatan
karya ilmiah yang memadukan kesabaran, ketekunan dan kreatifitas.
Kemunculan Buku Hak Cipta Atas Buku ini merupakan proyek
idealis ditengah rendahnya antusias masyarakat ilmiah mencipta buku
karena politik hukum kementerian ristek dikti yang menempatkan
‘jurnal’ pada kasta tertinggi, dan merupakan langkah berani ditengah
tengah makin melemahnya masyarakat akan kebiasaan membaca
Buku, dikarenakan arus deras gempuran melalui sarana industri
teknologi informasi yang diikuti kemudahan akses internet super
cepat menyebabkan masyarakarat dengan mudah mendapatkan semua
informasi yang diinginkan dalam hitungan detik sesuai kebutuhan yang
diinginkannya. Fenomena ‘Mbah Google” yang secara genius menyuplai
dengan cepat semua informasi yang dibutuhkan, mempercepat minat
untuk membaca buku tergerus kehilangan banyak peggemarnya.
Isu hukum dalam buku tersebut berhasil mengundang perhatian
intelektual karena terkait dengan permasalah sehari-hari masyarakat
ilmiah khususnya kalangan mahasiswa, peneliti, dan tenaga pendidik.
Doktrin “fair use” atau “kepentingan yang wajar” dalam Hak Kekayaan
Intelektual (HKI), khususnya dalam Hak Cipta Atas Buku merupakan
jalan tengah dari sistem HKI yang monopolistik, dimaksudkan
agar penyebaran ilmu pengetahuan dan teknologi tidak melambat
perkembangannya karena adanya hambatan monopoli intelektual atas
karya cipta atas buku.
Kata Pengantar
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Pengaturan fair use di Indonesia dalam Pasal 44 Undang-Undang
No. 28 Tahun 2014 masih tidak jelas batasan dari ‘kepentingan yang
wajar’ sehingga perlu ditafsirkan apabila terjadi gugatan di kemudian
hari dengan bertolak pada kalimat ‘keseimbangan dalam menikmati
manfaat ekonomi dst…’Oleh karena itu, sebelumnya setiap orang
harus bisa menggunakan kepekaan intelektualnya dalam mengukur
kadar “fair use” ketika ingin menggunakan karya orang lain untuk
kepentingan kegiatan ilmiahnya, agar tidak masuk kategori melakukan
pelanggaran Hak Cita atas Buku. Kehadiran Buku ini berupaya untuk
memperjelas dan mempertegas parameter batasan dari “kepentingan
yang wajar”, agar masyarakat ilmiah tidak ragu ‘berakrobat’ ilmiah
untuk mengunakan pemikiranan pakar lain sebagai pijakan ilmiah dari
gagasan baru yang hendak ditampilkan, sehingga diharapkan ke depan
pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang bermanfaat
pada perguruan tinggi bisa berjalan dengan cepat. Semoga kehadiran
Buku ini memberikan pencerahan dan memudahkan insan akademi
untuk lebih berani dan kreatif menggunakan ketrampilan intelektualnya
mengutip karya ilmiah pakar-pakar yang punya reputasi tinggi dalam
upayanya menghasilkan karya yang berkualitas dan bermanfat bagi
masyarakat.
							Solo, 14 Desember 2017

						Prof. Dr,Adi Sulistiyono, S.H.,M.H.
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BAB 1
URGENSI PENGATURAN HAK CIPTA

A. Sejarah Lahirnya Hak Cipta
Berbicara mengenai sejarah lahirnya hak cipta, sesungguhnya
hak cipta itu sendiri merupakan suatu sistem. Istilah sistem berasal
dari bahasa Yunani “systema”. Untuk istilah itu Shrode dan Voch
mengartikannya sebagai “suatu keseluruhan yang tersusun dari sekian
banyak bagian”1. Sedangkan menurut Awad2, sistem adalah sebagai
hubungan yang berlangsung di antara satuan-satuan atau komponen
secara teratur”. Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa istilah
“systema” mengandung arti sehimpunan bagian atau komponen yang
saling berhubungan secara teratur dan merupakan satu keseluruhan.
Rumusan ini sebenarnya hanya merupakan salah satu dari berbagaai
pengertian sistem yang selalu digunakan. Penggunaan istilah sistem
belakangan ini dipakai untuk menunjukan berbagai hal. Namun pada
tulisan ini pengertian sistem hanya mencakup beberapa rumusan, yaitu:
1.

Sistem yang digunakan untuk menunjuk suatu kumpulan atau
himpunan benda-benda yang disatukan atau dipadukan oleh suatu
bentuk yang saling berhubungan atau saling ketergantungan yang
teratur; sesuatu himpunan bagian-bagian yang tergabungkan
secara alamiah maupun oleh budidaya manusia sehingga menjadi
suatu kesatuan yang bulat dan terpadu suatu keseluruhan yang

Shrode, Wiliam A, Voich, Jr, Organization and Management: A Basic System
Concept, (Malaysia: Irwin Book Co; 1974), hlm. 115.
2
Awad, Elias M, System Analysis and Design, (Illionios: Homewood, 1979),
hlm. 4.
1

Bab 1 ǁ Urgensi Pengaturan Hak Cipta

1

terorganisasikan atau sesuatu yang organik; atau juga yang
berfungsi, bekerja atau bergerak secara serentak bersama-sama,
bahkan sering pergerakannya itu mengikuti suatu kontrol tertentu,
sistem tata surya, ekosistem, merupakan contohnya.
2.

Sistem yang menunjuk sehimpunan gagasan (ide) yang tersusun,
terorganisasikan, suatu himpunan gagasan, prinsip, doktrin, hukum
dan sebagainya yang dibentuk oleh satu kesatuan yang logik dan
dikenal sebagai isi buah pikiran filsafat tertentu, agama atau bentuk
pemerintahan tertentu.

3.

Sistem yang digunakan untuk menunjuk pengertian skema atau
metode pengaturan organisasi atau metode tata cara, dapat juga
dalam arti suatu bentuk atau pola pengaturan pelaksanaan atau
pemrosesan dan juga dalam pengertian metode pengelompokan,
pengkodifikasian dan sebagainya.

Berdasarkan rumusan dan beberapa kutipan diatas dapat
disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan sistem adalah suatu
keseluruhan yang terangkai yang terdiri atas komponen-komponen di
mana antara komponen yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan
atau berhubungan dan apabila salah satu komponen terpengaruh akan
mempengaruhi keseimbangan sistem secara keseluruhan. Oleh karena
itu hukum merupakan suatu sistem tertentu.
Hukum sebagai suatu sistem menurut Friedman sebagaimana dikutip
Saidin3 adalah satu keseluruhan yang terdiri dari substantif (norma/kaidah,
asas hukum), structure (struktur hukum), culture (budaya hukum). Dalam
kerangka pembahasan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI), maka
dari segi substantif, norma hukum yang mengatur tentang HKI itu tidak
hanya terbatas pada norma hukum yang dikeluarkan oleh suatu negara
tertentu tetapi juga terikat pada norma-norma hukum internasional. Oleh
karena itu negara-negara yang turut dalam kesepakatan internasional
harus menyesuaikan peraturan negaranya dengan ketentuan internasional
dalam kerangka GATT (General Agreement on Tariff and Trade) atau WTO
(World Trade Organization) tahun 1994. Peraturan tersebut diantaranya
adalah kesepakatan TRIPs (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights)
Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-2, (Jakarta :
Rajagrafindo Persada , 1997), hlm. 19.
3

2
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sebagai salah satu dari final act embodying the Uruguay Round of Multilateral
Trade Negotiation, yang ditandatangani di Marakesh pada bulan April 1994
oleh 124 negara dan satu wakil dari Masyarakat Ekonomi Eropa. Indonesia
termasuk salah satu negara yang turut menandatangani kesepakatan itu dan
meratifikasinya melalui Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Akibatnya Indonesia tidak
dapat dan tidak diperkenankan membuat peraturan yang ekstra teritorial
yang menyangkut tentang perlindungan HKI, dan semua isu yang terdapat
dalam kerangka WTO. Dengan demikian Indonesia harus menyesuaikan
kembali seluruh peraturan yang berkaitan dengan perlindungan HKI dan
menambah beberapa peraturan baru yang belum tercakup dalam peraturan
yang sudah ada. Disamping itu, untuk perlindungan secara internasional,
TRIPs mengisyaratkan agar negara-negara anggota menyesuaikan peraturan
nasionalnya dengan Paris Convention (1967), Bern Convention (1971), Rome
Convention (1961) dan Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit
(1989). Isyarat itu sudah barang tentu menghendaki agar Indonesia turut
meratifikasi keempat konvensi itu disamping WTO yang sudah diratifikasi.
Sampai saat ini dari keempat konvensi itu, Indonesia baru meratifikasi satu
konvensi saja yaitu Paris Convention (1967).
Sebagai suatu sistem, hukum yang mengatur HKI ini sangat banyak
dipengaruhi oleh perkembangan perdagangan dunia. Oleh karena itu
pengaruh sistem Eropa Continental dan Anglo Saxon tampak jelas
mewarnai lapangan hukum ini. Keduanya saling memengaruhi dan saling
menghampiri. Misalnya saja dapat dilihat dari segi struktur hukum dalam
hal penyelesaian sengketa. GATT atau WTO menempatkan satu badan
khusus untuk menangani penyelesaian sengketa yang disebut dengan
Dispute Settlement Body (DSB). Badan ini berperan untuk menyelesaikan
segala sengketa yang timbul dari setiap persetujuan yang terdapat dalam
Final Act. Tahapan penyelesaian sengketa yang dilalui adalah konsultasi,
pembentukan panel, pemeriksaan banding dan pelaksanaan putusan.
Jika tahap konsultasi gagal, maka akan ditempuh cara-cara penyelesaian
sengketa lain, yakni melalui tawaran Direktur Jenderal WTO agar sengketa
itu segera diselesaikan melalui good offices, conciliation dan mediation. Oleh
karena itu cara-cara penyelesaian sengketa kenvensional (melalui lembaga
peradilan formal) sudah patut pula untuk dicermati kembali. Hal ini sudah
barang tentu menuntut keahlian khusus bagi para konsultan hukum
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Indonesia, apabila ingin mengambil bagian dalam sistem yang ditawarkan
WTO ini. Para notaris dalam menyusun akta mengenai perjanjian lesensi
misalnya, tidak lagi harus menyebutkan dalam salah satu klausulanya
bila terjadi sengketa antara para pihak, akan memilih Pengadilan X, tetapi
melalui cara-cara yang telah ditetapkan dalam kesepakatan WTO. Selain itu
aspek budaya hukum (culture of law) khusus mengenai perlindungan HKI
dalam bidang hak cipta, di mana iklim budaya Indonesia telah menawarkan
sesuatu yang berbeda dengan budaya hukum Barat. Para Pencipta Indonesia
sangat berbesar hati, bila ciptaannya diperbanyak atau diumumkan oleh
orang lain. Para pelukis, pemahat dan pematung di Bali sangat gembira
apabila karya ciptanya ditiru orang lain.
Begitu pula apabila ada kunjungan para pejabat luar negeri,
menuju pabrik atau berbagai pusat industri di Indonesia, biasanya
para pejabat Indonesia dengan senang hati memperkenalkan temuan
dan hasil temuan kepada publik luar tersebut, memberikan penjelasan,
memperkenankan untuk menggunakan tustel atau kamera video bahkan
sampai kepada bagian-bagian yang spesial yang di dunia Barat termasuk
dalam Trade Secrets. Dunia Barat telah lama memperkenalkan sistem
perlindungan yang demikian, sehingga jika berkunjung ke suatu pabrik
atau industri mereka akan membatasi aktivitas, melarang menggunakan
tustel, video dan lain-lain. Terlepas dari itu semua, kiranya Indonesia
sudah saatnya mencermati kembali segi-segi yang berkaitan dengan
perlindungan HKI dalam suatu kerangka sistem.
Sedangkan istilah hak cipta diusulkan pertama kali oleh St. Moh.
Syah, pada Kongres Kebudayaan di Bandung pada tahun 1951 yang
kemudian diterima oleh Kongres tersebut sebagai pengganti istilah Hak
Pengarang yang dianggap kurang luas cakupan pengertiannya. Istilah
Hak Pengarang itu sendiri merupakan terjemahan dari istilah bahasa
Belanda Auteurs Rechts4.
Dinyatakan “kurang luas” karena istilah hak pengarang itu
memberikan kesan “penyempitan” arti, seolah-olah yang dicakup oleh
hak pengarang itu hanyalah hak dari pengarang saja, atau yang ada
sangkut pautnya dengan karang mengarang. Sedangkan istilah hak
cipta itu lebih luas, dan ia mencakup juga tentang karang mengarang.
Ajip Rosidi, Undang-Undang Hak Cipta 1982: Pandangan Seorang Awam, (Jakarta:
Djambatan, 1984), hlm. 3.
4
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Lebih jelas batasan pengertian ini dapat dilihat dalam Pasal 2 UU No
6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta. Menurut Pasal 2 undang-undang ini,
hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk
mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin
untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut
peraturan perundang-undangan yang berlaku5.
Kemudian untuk mengatasi pelanggaran hak cipta terutama tindak
pidana pembajakan, selang beberapa tahun kemudian muncul UU No 7
Tahun 1987 tentang Perubahan Atas UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak
Cipta. Beberapa penyempurnaan dari dari undang-undang ini antara lain6:
1.

Ancaman pidana yang dinilai terlalu ringan dan kurang mampu
menjadi penangkal terhadap pelanggaran Hak Cipta.

2.

Perubahan pelanggaran terhadap hak cipta yakni ketentuan tindak
pidana aduan pada undang-undang hak cipta sebelumnya menjadi
tindak pidana biasa. Dengan demikian penindakan dapat segera
dilakukan tanpa perlu menunggu adanya pengaduan.

3.

Akibat dari pelanggaran hak cipta tidak hanya merugikan Pencipta
dan Pemegang Hak Cipta tetapi juga perekonomian pada umumnya
sehingga apabila ciptaan atau barang yang terbukti merupakan hasil
pelanggaran Hak Cipta, dirampas untuk negara guna dimusnahkan.

4.

Pemegang Hak Cipta yang dirugikan karena pelanggaran dapat
mengajukan gugatan perdata tanpa mengurangi hak negara.

5.

Penegasan kewenangan hakim untuk memerintahkan penghentian
kegiatan pembuatan, perbanyakan, pengedaran, penyiaran, dan
penjualan ciptaan atau barang yang merupakan hasil pelanggaran
hak cipta.

6.

Penyesuaian beberapa ketentuan baik berupa penghapusan atau
penambahan guna menyesuaikan dengan kebutuhan.

7.

Ketentuan tentang penerjemahan atau perbanyakan yang dikaitkan
dengan kepentingan nasional, tetapi pelaksanaannya diserahkan
pada inisiatif perorangan maka apabila yang bersangkutan tidak
bersedia maka negara yang akan melaksanakannya.

Penjelasan Pasal 2 UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, bahwa dengan
hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh
melakukan hak itu atau orang lain kecuali dengan izin pencipta.
6
Sebagaimana disarikan dalam Penjelasan UU No 7 Tahun 1987 tentang
Perubahan Atas UU No 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.
5
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8.

Masalah jangka waktu perlindungan.

9.

Masalah lingkup berlakunya Undang-Undang Hak Cipta, khususnya
yang menyangkut pemberian perlindungan hukum bagi Hak Cipta
asing.

Sebagai perbandingan, menurut Auteurswet 1912, Pasal 1 menyebutkan
“hak cipta adalah hak tunggal daripada pencipta atau hak dari yang
mendapatkan hak tersebut, atas hasil ciptaannya dalam lapangan kesusastraan,
pengetahuan dan kesenian, untuk mengumumkan dan memperbanyak
dengan mengingat pembatasan-pembatasan yang ditentukan oleh undangundang. Kemudian Universal Copy Right Convention dalam Pasal 5 menyatakan
sebagai berikut “Hak cipta meliputi hak tunggal si pencipta untuk membuat,
menerbitkan dan memberi kuasa untuk membuat terjemahan dari karya
yang dilindungi perjanjian ini. Dari batasan pengertian hak cipta tersebut,
maka dapat disimpulkan ketiga definisi tersebut memberikan pengertian
yang substansinya hampir sama. Auteurswet maupun Universal Copyright
Convention menggunakan istilah “hak tunggal”, sedangkan UU No. 2 Tahun
1982 sebagaimana diubah dengan UU No 7 Tahun 1987 menggunakan
istilah “Hak Khusus” bagi pencipta, hal mana hak khusus dimaksud
sebagaimana Penjelasan Pasal 2 UU No 2 Tahun 1982 tentang Hak Cipta dan
Penjelasannya. UU No 7 Tahun 1987 menjelaskan bahwa tidak ada orang
lain yang boleh melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Pernyataan
“tidak ada orang lain” dalam penjelasan tersebut memiliki pengertian yang
sama dengan hak tunggal yang menunjukan hanya pencipta saja yang boleh
melakukan hak itu dan hak ini yang disebut dengan hak eksekutif.
Menurut Hutauruk7 terdapat dua unsur penting yang terkandung
dalam rumusan pengertian hak cipta dari ketentuan Pasal 2 undangundang hak cipta tersebut, yaitu:
1.

Hak yang dapat dipindahkan, atau dialihkan kepada pihak lain.

2.

Hak moral yang dalam keadaan bagaimanapun dan dengan jalan
apapun tidak dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan
karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya
atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau
integritas ceritanya).

M. Hutauruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, (Jakarta: Erlangga; 1982), hlm. 11.
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B. Konvensi-Konvensi Hak Cipta
1. Konvensi Bern 1886
Konvensi Bern8 atau Konvensi Berne 1886 merupakan perlindungan
hukum hak cipta yang dianggap modern pada saat itu. Konvensi tersebut
diberlakukan di kalangan negara-negara di kawasan Eropa Barat, yang
ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni.
Negara-negara Eropa Barat menjadi peserta konvensi ini cenderung
untuk mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui undangundang hak ciptanya9 yang sudah berlaku sejak 1881 dengan undangundang hak cipta baru pada tanggal 1 November 1912, yang dikenal
dengan Auteurswet 1912. Kerajaan Belanda baru mengikatkan diri dengan
Konvensi Bern 1886 pada tanggal 1 April 1913.
Konvensi Bern ini diadakan dengan alasan bahwa negara-negara
peserta konvensi mempunyai keinginan untuk memberikan hak-hak
khusus kepada pencipta, dan hak untuk menikmati keuntungan materiil
dari ciptaan-ciptaannya, serta melarang orang lain memanfaatkan suatu
ciptaan tanpa izin dari penciptanya. Menurut Arpad Bogsch10, “it is
behaved that yhe underlying reason is a sense of justice. Justicia fundamentum
rei publicae. Justice is the foundation of republic. Without its preservation, no
government can survive.
Hak cipta menurut Konvensi Bern adalah hak yang melindungi
pencipta secara efektif atas hasil karyanya yang berupa karya sastra
dan seni. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern
memuat 3 (tiga) prinsip dasar, yang menimbulkan kewajiban negara

Konvensi Bern 1886 ini dilengkapi di Paris pada 4 Mei 1896, kemudian
diperbaharui di Berlin pada tanggal 13 November 1908, dilengkapi lagi Bern
pada 10 Maret 1914, diperbaharui di Roma pada 2 Juni 1928 dan diperbaharui
kembali di Brussel pada 26 Juni 1948 dan Stockholm pada 14 Juli 1967. Terakhir
kali direvisi 24 Juli 1971 di Paris.
9
Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari
Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817. Sebelum
tahun ini undang-undang hak cipta yang lebih awal mendahuluinya yang
merupakan undang-undang hak cipta pertama di Belanda diundangkan pada
tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai undang-undang hak
cipta nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta konvensi Bern 1886.
10
Arpad Bogsch, The Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic
Works From 1886 to 1986, (Geneva: WIPO; 1986), hlm. 6.
8
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peserta untuk menerapkan dalam perundang-undangan nasionalnya di
bidang hak cipta, yaitu11
a.

Prinsip National Treatment (Article 5 (1) dan Article 5 (2))
Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu
ciptaan seorang warga negara dari negara peserta perjanjian, atau
suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara
peserta perjanjian) harus mendapatkan perlindungan hukum hak
cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga
negara sendiri.

b.

Prinsip Automatic Protection
Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung
tanpa harus memenuhi syarat apapun (no conditional upon compliance
with any formality).

c.

Prinsip Independence of Protection
Bentuk perlindungan hukum hak cipta diberikan tanpa harus
bergantung kepada pengaturan perlindungan hukum negara asal
pencipta.

Konvensi Bern menetapkan beberapa pasal terhadap negara-negara
berkembang, yang memberikan kemudahan-kemudahan tertentu.
Negara-negara pada waktu melakukan ratifikasi atau aksesi dapat
memperoleh kemudahan-kemudahan tertentu yang merupakan faculties
open to developing countries. Kemudahan tersebut adalah: hak melakukan
penerjemahan (right of translation) dan hak melakukan reproduksi (right
of reproduction).
Indonesia sebagai jajahan Kerajaan Belanda (secara kedaulatan,
artinya sebagai bagian dari kerajaan Belanda) pada waktu itu
diikutsertakan pada Konvensi Bern ini sebagaimana diumumkan dalam
Staatsblad 1914 Nomor 797.

Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta, (Jakarta:
Akademika Pressindo: 1990), hlm. 44.
11
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2. World Trade Organization (WTO)
Dalam kaitannya dengan globalisasi12 perdagangan, Indonesia sejak
tanggal 15 April 1994, bersama tidak kurang dari 124 negara, telah
meratifikasi konvensi tentang pembentukan organisasi perdagangan
dunia (WTO) yang mencakup pula persetujuan tentang Aspek-Aspek
Dagang Hak Kekayaan Intelektual (Trade Related Aspects of Intellectual
Property Rights/TRIPS) sebagaimana telah disahkan dengan UU No 7
Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade
Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia).

Kata globalisasi diambil dari kata global, yang maknanya ialah universal.
Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekadar definisi kerja
(working definition), sehingga tergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada
yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau
proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin
terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan
ko-eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis, ekonomi dan budaya
masyarakat. Globalisasi adalah sebuah istilah yang memiliki hubungan dengan
peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antar manusia
di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, perjalanan, budaya
populer, dan bentuk-bentuk interaksi yang lain sehingga batas-batas suatu negara
menjadi bias. Globalisasi mempunyai banyak karakteristik yang sama dengan
internasionalisasi sehingga kedua istilah ini sering dipertukarkan. Sebagian pihak
sering menggunakan istilah globalisasi yang dikaitkan dengan berkurangnya peran
negara atau batas-batas negara. Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai
sebuah proyek yang diusung oleh negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang
memiliki pandangan negatif atau curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini,
globalisasi tidak lain adalah kapitalisme dalam bentuknya yang paling mutakhir.
Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan mengendalikan ekonomi dunia dan
negara-negara kecil makin tidak berdaya karena tidak mampu bersaing, dikutip
dari http://www.wikipedia.org. Globalisasi memang memunculkan kekhawatiran
yang luas bahwa kedaulatan suatu negara (bangsa) digerogoti. Lihat Tim Sosialisasi
Wawasan Kebangsaan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, Himpunan
Modul Sosialisasi Wawasan Kebangsaan, Jakarta, 2004, hlm. 86.
Globalisasi pada dasarnya merupakan tindakan jauh, absensi yang
mendominasi kehadiran, bukan karena sedimentasi ruang, tapi karena
restrukturisasi ruang. Dalam masa sekarang proses globalisasi, hingga ke sebuah
tingkat, masih mengikuti beberapa pola awal yang telah mapan selama fase awal
perkembangan sosial modern. Perusahaan kapitalis, misalnya, adalah suatu
mekanisme yang memperluas par excellent, dan menggerakkan jalannya melintasi
dunia yang sebelumnya menolak. Secara paradoksal, sosialisme negara, yang
melihat dirinya sebagai kekuatan revolusioner utama di dalam sejarah, terbukti
jauh lebih akomodatif ke arah tradisi dibandingkan kapitalisme. Anthoni Giddens,
Masyarakat Post Tradisional, (Yogyakarta: IRCiSoD; 2003), hlm. 74-75.
12
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Pembentukan WTO13 oleh Agreement WTO pada tahun 1995
melambangkan keinginan untuk berkumpul dengan prinsip perdagangan
untuk mengurangi distorsi dan hambatan untuk perdagangan
internasional. Bagian dari proses ini adalah pengakuan bahwa HKI
memainkan peran penting dalam promosi perdagangan internasional.
Berdasarkan sejarah pembentukannya, di samping melindungi
kepentingan negara-negara barat, WTO juga diharapkan dapat menjadi
penyangga terhadap keberadaan lembaga-lembaga lainnya yang sudah
dibentuk yaitu International Monetary Fund (IMF) dan International
Bank For Reconstruction And Development (IBRD). Sebagai pengganti
ITO (International Trade Organization) yang tidak berhasil dibentuk,
panitia persiapan mengajukan GATT yang akhirnya ditandatangani
pada tanggal 30 Oktober 1947 oleh 8 Negara, yaitu: Australia, Belgia,
Kanada, Perancis, Luxemburg, Belanda, Inggris, dan Amerika Serikat.
GATT mempunyai 4 (empat) tujuan, yaitu14
a.

Alat stabilitas tarif bea masuk dalam perdagangan international;

b.

Forum konsultasi diantara negara-negara anggota;

c.

Forum untuk menyelesaikan sengketa perdagangan international
melalui cara konsoliasi dan penyelesaian sengketa (conciliation and
settlement of disputes);

d.

Alat untuk menjaga keseimbangan kepentingan negara-negara
anggota di bidang perdagangan International.

13
Keberadaan WTO tidak dapat dipisahkan dari sejarah GATT yang lahir
setelah usainya Perang Dunia II. Sedangkan GATT itu sendiri merupakan
pengganti ITO yang gagal direalisasi pada saat itu. Amerika Serikat adalah
negara yang tidak menyetujui pembentukan ITO. Akibatnya, organisasi tersebut
tidak berhasil dibentuk. Terlepas dari penolakan dari Amerika Serikat tersebut,
dokumen berkaitan dengan pembentukan ITO yaitu Havana Charter (Charter for
International Trade Organization) berhasil disetujui meskipun persetujuan tersebut
tidak dilakukan secara menyeluruh karena ditentang Amerika Serikat. Lihat
Sudargo Gautama, Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian International (TRIPs,
GATT Putaran Uruguay), (Bandung: Citra Aditya Bakti; 1994), hlm. 108-109; H.S.
Kartadjoemena, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme Penyelesaian Sengketa
Sistem Kelembagaan, Prosedur Implementasi dan Kepentingan Negara Berkembang, Cetakan
I, (Jakarta: UI Press; 2000), hlm. 19-20; Peter van Den Bossche, The Law and Policy
of the World Trade Organization-Text: Cases and Materials, Cambridge, Cambridge
University Press, 2005, hlm. 80. Lihat juga Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum
Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual, (Bandung: Citra Aditya Bakti; 2001), hlm. 39.
14
Business News,”World Trade Organization”, Edisi Juni 2000, hlm. 7.
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Proposal pertama diajukan oleh Amerika Serikat dalam sidang
GATT bulan November 1987, berisi tentang: (1) keinginan mengurangi
distorsi, hambatan perlindungan dan penegakan HKI dalam kegiatan
perdagangan barang dan jasa, (2) mengefektifkan pencegahan terjadinya
pelanggaran HKI dalam perdagangan internasional, (3) memastikan
kegiatan perlindungan HKI tidak menghambat perdagangan, (4)
memperluas perhatian internasional, konsultasi, pengawasan, dan
prosedur penyelesaian sengketa dan penegakan HKI, dan (5) mendorong
lembaga non-pemerintah untuk menerima, dan menegakkan standar
perlindungan HKI dan turut serta dalam perjanjian. Proposal tersebut
didukung oleh Uni Eropa dengan mengajukan proposal tersebut
pada bulan Juli 1988, yang berisi tentang: (1) menegaskan semakin
pentingnya isu HKI secara internasional dan memerlukan prinsipprinsip dasar pengaturan dan standar perlindungan, dan (2) masuknya
HKI ke dalam GATT tidak dimaksudkan menggantikan konvensikonvensi khusus HKI, kontrak yang dibuat oleh para pihak dan dalam
kerangka mengurangi hambatan perdagangan. Dukungan serupa juga
datang dari Jepang dan Kanada15. Alasan yang dikemukan adalah bahwa
penegakan hukum melalui Mahkamah Internasional (MI) yang dianut
dalam perjanjian-perjanjian tentang HKI yang sudah ada sebelumnya
(seperti Bern Convention, Paris Convention dan World Intellectual Property
Organization-WIPO) dianggap tidak efektif. Negara-negara industri
berpendapat bahwa mekanisme penyelesaian melalui GATT akan
berjalan lebih efektif, karena dimungkinkannya untuk melakukan
pembalasan (Retaliation) dan pembalasan silang (Cross Retaliation)
berupa pemberian sanksi-sanksi ekonomi kepada negara lain yang
melakukan pelanggaran HKI sesuai ketentuan TRIPS Agreement, seperti
penolakan terhadap barang-barang yang diekspor oleh negara-negara
lain, pencabutan fasilitas ekspor, penundaan atau pembatalan kerja
sama ekonomi.
Mestinya negara-negara industri tersebut melakukan
penyempurnaan mekanisme penegakan hukum dalam kerangka WIPO,
tetapi tidak dilakukan mengingat sistem pengambilan keputusan pada
lembaga tersebut didasarkan pada pemungutan suara yang jelas dan
15
UNCTAD-ICTSD, Resource Book on TRIPS and Development, UNCTAD-ICTSD
Project on IPR and Sustainable Development, (New York: Cambridge University Press;
2005), hlm. 120.
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mengalahkan negara-negara maju karena jumlahnya jauh lebih sedikit
daripada negara-negara berkembang (WIPO General Rules od Procedure
Publication Number 399) , berbeda dengan GATT yang basisnya adalah
negosiasi yang memungkinkan adanya saling menerima dan memberi
akses di negara-negara anggota. Negara-negara industri menganggap
bahwa kepentingannya lebih terjamin karena dapat memainkan posisi
tawar (bargaining power) yang lebih kuat16.
Di dalam perkembangannya, WTO memiliki beberapa prinsip
utama yang menjadi dasar pengaturan hubungan dagang antara anggota
WTO, yaitu17
a.

Perlakuan yang sama untuk semua anggota (Most Favoured Nations
Treatment-MFN).
Prinsip ini diatur dalam Pasal I GATT 1994 yang mensyaratkan
semua komitmen yang dibuat atau ditandatangani dalam
rangka GATT-WTO harus diperlakukan secara sama kepada
semua negara anggota WTO (asas non-diskriminasi) tanpa syarat.
Misalnya suatu negara tidak diperkenankan untuk menerapkan
tingkat tarif yang berbeda kepada suatu negara dibandingkan
dengan negara lainnya.
Dengan berdasarkan prinsip MFN, negara-negara anggota tidak
dapat begitu saja mendiskriminasikan mitra-mitra dagangnya.
Keinginan tarif impor yang diberikan pada produk suatu negara
harus diberikan pula kepada produk impor dari mitra dagang negara
anggota lainnya.

b.

Pengikatan Tarif (Tariff binding)
Prinsip ini diatur dalam Pasal II GATT 1994 di mana setiap negara
anggota GATT atau WTO harus memiliki daftar produk yang tingkat

Nandang Sutresno, Implentasi Persetujuan TRIPS dalam Undang-Undang
Hak Cipta Di Indonesia, melalui http//www.iprcentre.org/doc.
17
David W Leebron, An Overview of the Uruguay Round Result,” 34 COLUM. J.
TRANSNAT’L L.11, 2, 9-10, 1996, hlm. 9-10; Paul Damaret, The Metamorphoses
of the GATT: From Havana Charter to the WTO,” COLUM. J. TRANSNAT’L L. 123,
3-5, 20-21, 1995, hlm. 20-21; Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis
Modern di Era Global, (Bandung: Citra Aditya Bakti: 2008), hlm. 309; Lihat juga
Tomi Suryo Utomo, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian
Kontemporer, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2009, hlm. 29; Sudaryat, dkk, Hak Kekayaan
Intelektual: Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku, Cetakan
I, (Bandung: OASE Media; 2010), hlm. 35-36.
16
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bea masuk atau tarifnya harus diikat (legally bound). Pengikatan atas
tarif ini dimaksudkan untuk menciptakan “prediktabilitas” dalam
urusan bisnis perdagangan internasional/ekspor. Artinya suatu
negara anggota tidak diperkenankan untuk sewenang-wenang
merubah atau menaikkan tingkat tarif bea masuk.
c.

Perlakuan nasional (National treatment)
Prinsip ini diatur di dalam Pasal III GATT 1994 yang mensyaratkan
bahwa suatu negara tidak diperkenankan untuk memperlakukan
secara diskriminasi antara produk impor dengan produk dalam
negeri (produk yang sama) dengan tujuan untuk melakukan
proteksi. Jenis-jenis tindakan yang dilarang berdasarkan ketentuan
ini antara lain: pungutan dalam negeri, undang-undang, peraturan
dan persyaratan yang mempengaruhi penjualan, penawaran
penjualan, pembelian, transportasi, distribusi atau penggunaan
produk, pengaturan tentang jumlah yang mensyaratkan campuran,
pemrosesan atau penggunaan produk-produk dalam negeri.
Negara anggota diwajibkan untuk memberikan perlakuan sama
atas barang-barang impor dan lokal- paling tidak setelah barang
impor memasuki pasar domestik.

d.

Perlindungan hanya melalui tarif.
Prinsip ini diatur di dalam Pasal XI dan mensyaratkan bahwa
perlindungan atas industri dalam negeri hanya diperkenankan
melalui tarif.

e.

Perlakuan khusus dan berbeda bagi negara-negara berkembang
(Special and Differential Treatment for Developing Countries-S&D).
Untuk meningkatkan partisipasi negara-negara berkembang dalam
perundingan perdagangan internasional, S&D ditetapkan menjadi
salah satu prinsip GATT/WTO. Sehingga semua persetujuan WTO
memiliki ketentuan yang mengatur perlakuan khusus dan berbeda
bagi negara berkembang. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan
kemudahan-kemudahan bagi negara-negara berkembang anggota
WTO untuk melaksanakan persetujuan WTO. Sejumlah peraturan
kelembagaan dan tata cara yang penting diatur berkaitan dengan
pembuatan keputusan dan penyelesaian sengketa.
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Keberadaan TRIPs telah menimbulkan perbedaan pendapat tentang
baik atau tidaknya HKI bagi kepentingan negara-negara berkembang.
Dari sudut pandang negara-negara maju, pemerintah negara-negara
maju seringkali menyatakan bahwa suatu sistem HKI yang kuat akan
menguntungkan negara-negara berkembang karena 2 (dua) alasan
utama.
Pertama, telah dinyatakan sebelumnya bahwa tidak sepantasnya
negara-negara berkembang berharap akan adanya peningkatan
penanaman modal asing dan pengalihan teknologi dari negara-negara
maju tanpa adanya hukum HKI. Bila perusahaan-perusahan asing
khawatir terhadap pembajakan dan penyebarluasan secara bebas
atas HKI mereka. Perusahaan-perusahaan tersebut akan menolak
menanamkan modal atau mengalihkan teknologi mereka, atau hanya
akan memberikan tetapi bermutu rendah. Upaya untuk memperoleh
teknologi akan semakin mahal jika pihak pemberi teknologi menaikkan
biaya lisensinya untuk mengantisipasi kerugian potensial dari hilangnya
HKI mereka.
Kedua, negara-negara maju tersebut mengklaim bahwa dengan
meningkatkan perlindungan HKI, negara-negara berkembang akan
mencapai pembangunan berkelanjutan dari sumber-sumber dalam
negara mereka. Dinyatakan bahwa HKI akan mendorong para penemu
dan pencipta lokal untuk terus berkarya, dan membuat negara
berkembang tersebut lebih mampu bersaing dalam menghasilkan
teknologi dan kreativitas, serta mengurangi kebergantungan kepada
negara-negara maju . Tanpa hukum HKI yang kuat, para pencipta dan
penemu HKI akan mencari negara tempat keuntungan yang lebih
besar dapat diperoleh dari hasil ciptaan/temuannya. Para penanam
modal juga akan bersedia untuk menanamkan lebih banyak modal di
pembangunan dan penelitian domestik karena adanya kemungkinan
yang lebih terjamin untuk memperoleh keuntungan ekonomis.
Menurut Arief Budiman, kalau putaran Uruguay menghasilkan
seperti apa yang diinginkan oleh negara-negara industri maju, dapat
dikatakan bahwa negara-negara industri maju akan lebih leluasa
menjalankan praktik neo-imperalisme dan neo-kolonialisme 18.
Adi Sulistyono, Reformasi Hukum Ekonomi dalam Era Globalisasi Ekonomi,
(Surakarta: UNS Press; 2005), hlm. 60-61.
18
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Sedangkan menurut Martin Khor Kok Peng, dalam Putaran Uruguay,
negara-negara industri berusaha untuk menguasai ekonomi dunia ketiga
dengan memasukkan tema-tema baru, yaitu jasa (GATS), investasi
(TRIMs), dan Hak Milik Intelektual (TRIPS), dalam agenda GATT-PU.
Argumentasi negara-negara Industri adalah sebagai berikut:
a.

Perdagangan bebas mengenai barang (yaitu sektor tradisional
menurut peraturan GATT), dalam perkembangan sekarang ini
kurang mencukupi, oleh karena itu, konsep perdagangan bebas
bagi bangsa-bangsa juga mencakup berbagai jasa.

b.

Guna memberi fasilitas pada perdagangan bebas di sektor jasa, perlu
adanya kebebasan di sektor investasi. Perusahaan-perusahaan jasa
harus diberi hak untuk mendirikan perusahan mereka di negaranegara lain.

c.

Pemerintah negara-negara dunia ketiga harus memberikan
perlakuan nasional kepada perusahaan-perusahaan asing, yaitu
memperlakukan perusahaan-perusahaan asing tersebut dengan
berbagai persyaratan yang sama sebagaimana yang dikenakan
terhadap perusahaan-perusahaan lokal.

d.

Apabila suatu negara melanggar prinsip, maka negara dari
perusahaan yang ditolak dapat melakukan tindakan balasan berupa
aksi pembalasan silang.

Menurut Adi Sulistiyono, dampak dari aturan ini adalah perusahaanperusahaan transnasional dari negara-negara industri maju di bidang
jasa, baik yang bergerak di bidang perbankan, asuransi, sampai jasa
konsultan yang beroperasi di Indonesia harus di berlakukan sama seperti
perusahaan-perusahaan atau pengusaha jasa domestik. Dengan kata
lain pemerintah Indonesia tidak dimungkinkan lagi membuat aturanaturan yang bersifat diskriminasi atau bersifat membatasi gerak atau
aktivitas bisnis pengusaha atau perusahaan jasa asing. Dalam kondisi
yang demikian sangat dimungkinkan dalam waktu dekat perusahaan
transnasional milik negara-negara maju akan menguasai pangsa pasar
negara-negara dunia ketiga. Padahal sektor jasa merupakan sektor
terakhir yang masih tersisa bagi kontrol lokal jejak impor produk
manufaktur semakin menyerobot pasar barang-barang buatan lokal.
Dalam hal hak milik intelektual, negara-negara maju berargumentasi
bahwa “milik intelektual” mengacu pada rancang bangun, teknologi
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atau produk yang ditemukan oleh pribadi atau perusahaan tertentu,
dan mengacu pada pengakuan bahwa penemunya harus diberi imbalan,
seperti hak secara eksklusif untuk memanfaatkannya, atau untuk
menarik royalti,dengan cara menyewakan bangunannya. “Hak” semacam
itu diberikan dengan memberi paten, copyright, atau merek, kepada
“pemilik” atau penemunya, sehingga bisa merangsang penemunya
untuk melakukan riset, dan pengembangan inovasi. Bambang Kesowo
menambahkan bahwa tidak adanya standar dan kualitas penegakan
aturan yang sama tentang hak milik intelektual di setiap negara, yang
akan menimbulkan distorsi dan menghambat perdagangan yang sah,
sehingga banyak dunia usaha yang dirugikan bermilyar-milyar dollar
tiap tahunnya19.
Dari sudut pandang negara-negara berkembang, banyak negaranegara berkembang berpendapat bahwa manfaat dari pembaharuan
hukum HKI yang mereka lakukan justru hanya akan dinikmati oleh
negara-negara pengekspor kekayaan intelektual. Negara berkembang
biasanya hanya berperan sebagai konsumen, bukan produsen kekayaan
intelektual, sehingga mereka tidak merasa harus melindunginya secara
kuat20. Perusahaan-perusahaan di negara maju telah menghasilkan
banyak kekayaan intelektual yang bernilai jual tinggi di pasar global,
seperti obat-obatan 21, film, musik, dan piranti lunak komputer.
Sebaliknya produksi negara-negara berkembang hanyalah sebagian
Bambang Kesowo, Pokok-Pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs, Makalah
disampaikan pada Hari Bakti Adhiyaksa tahun 1995, Jakarta, 20 Juli 1995, hlm. 4.
20
Tim Lindsey, Eddy Damian, dkk, Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar,
Cetakan ke-6, (Bandung: Alumni; 2006), hlm. 58-59.
21
Di Afrika Selatan melalui Undang-Undang Tahun 1997 mengizinkan
impor obat-obatan generik dengan harga yang murah. Disebabkan negara sedang
menderita krisis AIDS akut dengan 10% penduduknya positif terjangkit HIV dan
ini merupakan yang terbesar di dunia. Penyakit itu secara besar-besaran membunuh
penduduk Afrika Selatan dengan jumlah penderita yang terus bertambah, dan
telah menginfeksi 4 juta orang. Selain itu kebijakan tersebut telah melepaskan
negaranya dari cengkraman monopoli para pemegang hak paten seperti perusahaanperusahaan farmasi. Brazil merupakan contoh sukses dengan memproduksi sendiri
versi obat generik untuk obat terapi AIDS. Amerika Serikat mengangkat kasus
tersebut dalam WTO dan menentang hukum Brazil yang melanggar hak paten,
dalam hal yang serupa, 40 perusahaan farmasi, termasuk perusahaan raksasa
seperti Glaxo Smith Kline dan Bayer, mengajukan Pemerintah Afrika Selatan ke
pengadilan. Lihat Abu Saleh, “Hak Paten Obat: Untuk Kesehatan Masyarakat atau
Kekayaan Korporat”, Kumpulan Arsip e-Syariah, 3 November 2003.
19
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kecilnya saja, terlebih sebagian besar ciptaan dan penemuan negaranegara berkembang, misalnya kesenian dan pengetahuan tradisional
(termasuk obat-obatan), gagal memenuhi kriteria untuk mendapatkan
perlindungan dalam sistem HKI di negara-negara barat.
HKI juga dipandang sebagai hambatan yang mahal (terkadang
justru menjadi dasar pelarangan) dalam pengalihan teknologi negaranegara barat yang dibutuhkan negara berkembang untuk meningkatkan
pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial. Banyak negara-negara
berkembang yang mencemaskan bila mereka menerapkan hukum HKI
secara ketat, mereka malah harus membayar royalti dan biaya lisensi
yang semakin tinggi untuk mendapatkan teknologi dan barang-barang
kegunaan pokok lainnya, sehingga akan menimbulkan inflasi dan devisa
negara yang keluar semakin tinggi.
Negara-negara berkembang tidak setuju dengan keberadaan
perjanjian TRIPs dengan alasan bahwa perjanjian tersebut tidak
bertujuan memajukan negara-negara berkembang di bidang ekonomi
dan teknologi. Kemudian sebagai faktor yang akan memperbesar jurang
pemisah antara kedua kelompok negara tersebut, terutama berkaitan
dengan pembangunan ekonomi dan teknologi22.
Sehubungan dengan permasalahan tersebut, India dan Brazil
sempat mengkritik masuknya HKI sebagai salah satu agenda yang
diperbincangkan di dalam forum GATT atas dasar bahwa telah ada
WIPO, sebuah organisasi internasional yang bernaung di bawah
organisasi PBB dan menangani secara khusus permasalahan di seputar
perlindungan HKI di tingkat internasional23.
Pemerintah AS dan masyarakat Eropa berhasil menyakinkan negaranegara berkembang bahwa WIPO telah gagal dalam menyediakan
perlindungan HKI secara internasional. Oleh karena itu dibutuhkan
organisasi internasional yang baru untuk melindungi HKI secara efektif.

22
Ruth L. Ghana, Prospect for Developing Countries Under the TRIPS Agreement,
29 VAND .J. TRANSNAT’L L.735, 4 1996, hlm. 4; Marci A. Hamilton, The TRIPS
Agreement: Imperialistic, Outdated and Overprotective, 29 VAND. J. TRANSNAT’L
L.613, 2 ,1996, hlm. 2; M.M. Kostecki, Sharing Intellectual Property Between The Rich
and The Poor, 8 EIPR 271-274, 1991, hlm. 2.
23
Michael Blakeney, The Impact of the TRIPS Agreement in Asia Pacific Region, 10
EIPR, 1996, hlm. 544.
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Kuatnya semangat Bill Clinton untuk mengatur masalah HKI di
seluruh dunia adalah wajar, mengingat Amerika Serikat tergolong yang
paling siap di bidang HKI daripada semua negara industri maju. Dalam
buku Science, Technology and Industry (1997) yang diterbitkan oleh OECD,
terungkap data bahwa lebih dari 50% paten yang ada di Amerika Serikat
dimiliki oleh warga negaranya sendiri. Sedangkan 30% dari seluruh
paten yang ada di daratan Eropa dimiliki oleh warga Amerika Serikat.
Menurut OECD, negara-negara maju sangat mendominasi pemilikan
HKI di seluruh dunia. Kalau dilihat dari kontribusinya terhadap
kepemilikan paten di dunia, Amerika Serikat menempati urutan
pertama, disusul oleh beberapa negara Eropa dan Jepang24.
Dalam rangka mengantisipasi hari jadi persetujuan TRIPs yang
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari persetujuan WTO pada
tanggal 1 Januari 2000, pemerintah telah mengundangkan beberapa
perundang-undangan di bidang HKI yaitu
a.

UU No 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun
1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah diubah dengan UU No
7 Tahun 1987;

b.

UU No 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UU No 6 Tahun
1989 tentang Paten;

c.

UU No 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Atas UU No 19 Tahun
1992 tentang Merek;

d.

Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan
Paris Convention for the Protection of Industrial Property and Covention
Establishing the World Intellectual Property Organization;

e.

Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Patent Cooperation Treaty (PCT) and Regulation Under PCT;

f.

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Trade Mark Law Treaty;

g.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pengesahan
Bern Convention for The Protection of Literary and Artistic Works;

24
OK. Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (IPR), (Jakarta: Raja
Grafindo Persada; 2007), hlm. 30-31.
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h.

Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pengesahan
WIPO Copyrights Treaty (WCT);

i.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004 tentang Pengesahan
WIPO Performences and Phonograms Treaty (WPPT).

3. Konvensi Hak Cipta Universal (UCC 1955)
Dalam perkembangan, Hak Cipta mendapat perhatian tersendiri
dari UCC (Universal Copyright Convention). UCC25 ditandatangani pada
tahun 1952 di Jenewa dan direvisi pada tanggal 24 Juli 1971 di Paris.
Hubungan antara negara-negara peserta konvensi 1952 dengan peserta
konvensi 1971 diatur oleh Konvensi 1971 Pasal XI. Bagi Negara yang
hanya menjadi peserta Konvensi 1952 dapat menyatakan bahwa
ketentuan Konvensi 1971 berlaku terhadap karya-karya warga negaranya
atau yang pertama kali diumumkan di wilayahnya dan di semua negara
peserta UCC (UCC Pasal IX).
Konvensi Hak Cipta Universal 1955 atau Universal Copyright
Convention, merupakan suatu hasil kerja PBB melalui sponsor UNESCO
untuk mengakomodasi dua aliran paham/filosofis berkenaan dengan
hak cipta26 yang berlaku di kalangan masyarakat international.
25
Dalam pandangan Sudargo Gautama, adanya UCC adalah usaha untuk
mempertemukan aliran-aliran yang terdapat di Benua Eropa dan Amerika berkenaan
dengan masalah hak cipta. Memang tidak dapat disangkal terdapat front besar,
yaitu negara-negara Eropa yang tergabung dalam konvensi-konvensi internasional
Amerika tentang hak cipta. Falsafah Eropa dan Amerika tentang hak cipta memang
berbeda. Menurut falsafah negara-negara Eropa yang tergabung dalam Konvensi
Bern, hak cipta dianggap sebagai hak alamiah dari si pengarang secara pribadi,
tetapi menurut falsafah negara-negara Amerika Latin, hak cipta dipandang sebagai
suatu monopoli yang diberikan agar dapat dikembangkan dan distimulir karyakarya pencipta demi kepentingan umum. Konsepsi Eropa Kontinental ini dapat
disandarkan atas asas-asas revolusi Perancis yang mengedepankan hak individu.
Menurut kalangan Amerika dan negara-negara Amerika Latin, salah satu sebab
mengapa mereka tidak bersedia untuk turut serta dalam Konvensi Bern karena
konvensi ini tidak terdapat formalitas-formalitas untuk terwujudnya hak cipta
dan perlindungan hak ciptanya. Sebaliknya dalam konsepsi Amerika disyaratkan
berbagai formalitas untuk terciptanya hak cipta. Justru untuk mempertemukan
kedua sistem ini kita saksikan bahwa pihak UNESCO telah mengadakan berbagai
usaha dan telah menghasilkan UCC. Lihat Sudargo Gautama, Pembaharuan UndangUndang Hak Cipta 1997, (Bandung: Citra Aditya; 1997), hlm. 89-90.
26
Paul Goldstein, Patent, Trademark and Related State Document, Cases and
Materials on the Law of Intellecual Property, 4th Edition, The Foundation Press, 1997,
hlm. 5.
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Sebagai kelompok masyarakat internasional yang menganut civil
law system, berkelompok pada konvensi-konvensi hak cipta regional
yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika
Serikat. Pada sekitar tahun 1880, yang merupakan tahun-tahun mulai
berlakunya Konvensi Bern dan mulai berlakunya undang-undang hak
cipta pertama di Amerika Serikat, diantaranya negara-negara Amerika
Latin juga mulai berlaku konvensi-konvensi hak cipta yang ruang
lingkup berlakunya hanya di kawasan dunia tersebut.
Maka dalam rangka menjembatani dua kelompok pengaturan
internasional tentang hak cipta ini, yang masing-masing mendasarkan
dirinya pada dua sistem hukum dengan falsafah/paham yang berbeda
secara fundamental, maka oleh PBB melalui UNESCO menciptakan
suatu kompromi. Pada 6 September 1952, untuk memenuhi kebutuhan
adanya suatu kesepakatan, lahirlah UCC yang ditandatangani di Geneva
dan kemudian ditindaklanjuti dengan 12 (dua belas) ratifikasi yang
diperlukan untuk berlakunya pada 16 September 1955. Secara ringkas,
garis-garis besar ketentuan-ketentuan paling signifikan yang ditetapkan
dalam konvensi ini adalah sebagai berikut 27.
a.

Adequate and Effective Protection
Menurut Pasal I Konvensi, setiap negara peserta perjanjian
berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai
dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

b.

National Treatment
Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh
warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaanciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta
perjanjian, akan memperoleh perlakuan perlindungan hukum hak
cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri
yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi
warga negara.

c.

Formalities
Pasal III yang merupakan manifestasi kompromis dari UCC
terhadap dua aliran yang ada, menetapkan bahwa suatu negara

Arpad Bogsch, Universal Copyright Convention: An Analysis and Comentary, R.R.
Bowker, 1958 dalam Paul Goldstein, Op.,Cit, hlm. 1002-1003.
27
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peserta perjanjian akan menetapkan dalam peraturan perundangundangan nasionalnya, syarat-syarat tertentu sebagai formalitas
bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan (deposit),
pendaftaran (registration), akta notaris (notarial certificates) atau
bukti pembayaran royalti dari penerbit (payment offee) akan dianggap
merupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan
bersangkutan dibubuhkan tanda c dan di belakangnya tercantum
nama pemegang hak cipta.
d.

Duration of Protection
Kesepakatan atas jangka waktu perlindungan yang amat penting
dalam rangka mengakomodasi dua aliran falsafah yang saling
berhadapan, dengan ditetapkan dalam Pasal IV Konvensi. Jangka
waktu minimum sebagai ketentuan untuk perlindungan hukum
selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 (dua puluh lima)
tahun setelah kematian pencipta.

e.

Translation Right
Menurut ketentuan Pasal IV Konvensi, kesepakatan mencakup juga
hak eksklusif pencipta untuk membuat, menerbitkan dan memberi
izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun,
jika setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan
yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat
memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan
memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi. Dengan kata
lain, hak eksklusif pencipta setelah tujuh tahun dapat dicabut
karena adanya compulsory licensing yang diberikan kepada seorang
warga negara dari negara peserta konvensi karena tidak adanya
terjemahan dalam bahasa negaranya setelah berlaku tujuh tahun
semenjak penerbitan pertama.

f.

Jurisdiction of the International Court of Justice.
Berdasarkan Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara dua
atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau
pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diajukan ke muka
Mahkamah Internasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa
yang diajukan, kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat
untuk memakai cara lain bagi penyelesaian sengketa yang mereka
hadapi.
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g.

Bern Safeguard Clause
Pada saat UCC mulai berlaku berlaku, pengaturan hak cipta antar
negara-negara telah dibuat dalam beberapa perjanjian international
multilateral dan perjanjian bilateral. Kebutuhan adanya sekumpulan
peraturan untuk mengatur keserasian pelaksanaan antara UCC
dengan perjanjian-perjanjian international dan bilateral yang
telah ada lebih dahulu, dirasakan keperluannya semenjak UCC
dirumuskan pada tahun 1955 di Geneva. Pasal XVII UCC beserta
apendiksnya dari pasal ini merupakan salah satu sarana penting
untuk masalah ini. Ada 3 (tiga) pokok yang diatur dalam pasal ini
beserta Apendiksnya, yaitu
1) Bahwa UCC tidak akan mempengaruhi Konvensi Bern,
dalam arti negara peserta Konvensi Bern tidak diperkenankan
mengundurkan diri, kemudian menjadi anggota UCC dan
mendasarkan hubungan-hubungan hak ciptanya dengan
negara-negara peserta Konvensi Bern pada UCC;
2) Merumuskan sanksi terhadap negara yang mengundurkan diri
dari Konvensi Bern untuk kemudian beralih menjadi anggota
UCC;
3) Menetapkan ketentuan-ketentuan tentang pemberlakuan
(applicability) UCC oleh negara-negara peserta Konvensi Bern.

Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa UCC sebagai suatu
perjanjian multilateral di bidang hak cipta telah menarik cukup
banyak negara-negara untuk menjadi peserta. Dapat dikatakan bahwa
hubungan-hubungan international di bidang HKI, khususnya hak cipta
antara Amerika Serikat dengan negara-negara lain menjadi bertambah
baik. UCC menjadi suatu konvensi yang mempunyai daya tarik sendiri
bagi negara-negara berkembang karena terdapat beberapa kemudahan,
misalnya tentang pengaturan standar minimum dari hak-hak eksklusif
yang hanya memakai kriteria sederhana adeguate and effective protection;
hak menerjemahkan yang dapat diperoleh oleh para warga negara dan
negara berkembang dengan adanya compulsory licensing, syarat-syarat
jangka waktu minimum perlindungan (minimum duration of protection)
yang pengaturannya sangat longgar. Selain itu, syarat-syarat untuk
mendapat pengakuan hak cipta atas suatu ciptaan dengan pendaftaran
yang sangat formal dan ketat sifatnya, diperlunak dengan formalitasformalitas pendaftaran dalam bentuk lain yang jauh lebih mudah.
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Karenanya, dapat dimengerti, mengapa timbul kekhawatiran
negara-negara anggota Konvensi Bern pada waktu awal diadakannya
UCC, akan terjadinya pembelotan dari anggota-anggotanya. Selain itu,
terdapat pemikiran berupa anggapan bahwa UCC dengan peraturanperaturan yang demikian longgar sebagai bentuk set back atau retrogressive
step bagi pengaturan perlindungan hak cipta secara internasional.
Namun, kekhawatiran ini dalam kenyataannya tidak terwujud
sebagaimana diperkirakan semula. Tetapi sebaliknya, terjadi kerja sama
yang harmonis antara lembaga-lembaga yang mengadministrasikan
Konvensi Bern dan UCC. Realisasi kerja sama kedua konvensi, juga
tampak perwujudannya dari diperkenankannya negara-negara anggota
UCC menjadi peserta pada Konvensi Roma 1961 tentang perlindungan
hukum para artis pelaku (Performer), Produsen Rekaman Suara (Producers
of Phonogram), dan lembaga penyiaran (Broadcasting Organization).

4. WIPO Copyrights Treaty (WCT 2002)
Pada tahun 2002 telah mulai berlaku dua konvensi penting di
bidang hak cipta, keduanya dikenal sebagai Internet Treaties. Konvensikonvensi tersebut adalah
a.

WIPO Copyrights Treaty (WCT) tahun 1996, diratifikasi Indonesia
dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

b.

WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) tahun 1996,
diratifikasi Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun
2004.

WCT memuat tiga ketentuan merefleksikan yang lazim disebut
Digital Agenda. Dengan mulai diberlakukannya Digital Agenda oleh
negara-negara peserta WCT sangat mempengaruhi perlindungan
ciptaan-ciptaan dilindungi hak cipta yang diperbanyak secara digital.
Kalangan dunia HKI mengategorikan hubungan hak cipta dengan
kemajuan teknologi (bidang media, informasi dan telekomunikasi)
dalam tiga periode yang masing-masing merupakan pergeseran dalam
hal pengaturan hak cipta: time-shifting, space-shifting, dan format-shifting.
Time Shifting dapat diartikan sebagai diperbolehkannya seseorang
merekam siaran televisi atau program radio di tempat kediaman pribadi,
dan kemudian menonton atau mendengarkannya berulang kali di
waktu kemudian baik di dalam atau di luar kota. Kalau hasil rekaman
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diumumkan kepada publik dengan tujuan komersial, perbuatan yang
demikian ini tidak dibenarkan atau melanggar hukum hak cipta.
Adanya Space-Shifting, seseorang diperkenankan membuat salinan
dari suatu rekaman suara CD ke CD yang lain, atau memperdengarkannya
melalui alat elektronik lain seperti computer atau IPod, sepanjang alat
elektronik itu adalah milik pribadi perekam rekaman suara yang dialihkan.
Format-Shifting, berupa pergeseran format memperkenankan
dilakukan membesarkan atau mengecilkan suatu ciptaan yang telah ada
dalam suatu alat secara digital. Misalnya, memindai atau scanning suatu
buku, gambar atau majalah dan memindahkannya dengan format yang
berbeda, ke dalam layar PC untuk keperluan pribadi.
WCT mulai berlaku pada tahun 2002, pada hakikatnya merupakan
bagian dari suatu periode yang mulai berkembang pada tahun sembilan
puluhan, dikenal sebagai periode Digital. Pengaturan hukum hak cipta
sangat dipengaruhi oleh perkembangan kemajuan teknologi, dalam
sejarahnya dikenal dengan tiga periode: tahun 1970-an dengan Video
Cassette Recorder (VCR), tahun 1980-an dengan era Internetnya dan
tahun 1990-an dengan era digitalisasinya. Masing-masing periode sangat
mempengaruhi pengaturan perlindungan hak cipta dan industri budaya
dan masyarakat yang memanfaatkan hak-hak ekonominya.

C. Perkembangan Pengaturan Hak Cipta di Indonesia
Keaslian suatu karya, baik berupa karangan atau ciptaan merupakan
suatu hak esensial dalam perlindungan hukum melalui hak cipta.
Maksudnya, karya tersebut harus benar-benar merupakan hasil karya
orang yang mengakui karya tersebut sebagai karangan atau ciptaannya.
Demikian juga, harus ada relevansi antara hasil karya dengan
yurisdiksi apabila karya tersebut ingin dilindungi. Di Indonesia, hak
pengarang/pencipta disebut author right, pada awalnya dilindungi sejak
diberlakukannnya Auteurswet 1992 Stb. 1912 No. 600; yang kemudian
di gunakan istilah hak cipta dalam peraturan perundangan selanjutnya
yang dalam perkembangannya dilakukan beberapa kali perubahan dan
penggantian undang-undang hak cipta dan peraturan pelaksananya
sampai sekarang.
Di tingkat internasional, Indonesia telah ikut serta menjadi anggota
dalam WTO yang mencakup TRIPs melalui UU No 7 Tahun 1994.
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Selain itu, Indonesia telah meratifikasi Bern Convention for the Protection
of Artistic and Literary Works (Konvensi Bern tentang Pelindungan Karya
Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997
dan WCT melalui Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997, serta
WPPT melalui Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2004. Kemudian
dewasa ini, UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta diganti oleh
UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dengan mengutamakan
kepentingan nasional dan memperhatikan keseimbangan antara
kepentingan Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait,
dengan masyarakat serta memperhatikan ketentuan dalam perjanjian
internasional di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.
Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual
yang memiliki ruang lingkup objek perlindungan paling luas, karena
mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di
dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi
kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai
negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi
mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta,
mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif
nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur
perlindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan
kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara
dapat lebih optimal28.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadi
salah satu variabel dalam Undang-Undang tentang Hak Cipta ini,
mengingat teknologi informasi dan komunikasi di satu sisi memiliki
peran strategis dalam pengembangan Hak Cipta, tetapi di sisi lain juga
menjadi alat untuk pelanggaran hukum di bidang ini. Pengaturan yang
proporsional sangat diperlukan, agar fungsi positif dapat dioptimalkan
dan dampak negatifnya dapat diminimalkan29.
Upaya sungguh-sungguh dari negara untuk melindungi hak
ekonomi dan hak moral Pencipta dan pemilik Hak Terkait sebagai unsur
penting dalam pembangunan kreativitas nasional. Teringkarinya hak
ekonomi dan hak moral dapat mengikis motivasi para Pencipta dan
28
29

Paragraf pertama Penjelasan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Paragraf kedua Penjelasan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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pemilik Hak Terkait untuk berkreasi. Hilangnya motivasi seperti ini akan
berdampak luas pada runtuhnya kreativitas makro bangsa Indonesia.
Bercermin kepada negara-negara maju tampak bahwa perlindungan yang
memadai terhadap Hak Cipta telah berhasil membawa pertumbuhan
ekonomi kreatif secara signifikan dan memberikan kontribusi nyata
bagi perekonomian dan kesejahteraan rakyat.
Dengan memperhatikan hal tersebut maka digantilah UU No 19
Tahun 2002 tentang Hak Cipta dengan undang-undang hak cipta yang
baru yakni UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang secara garis
besar mengatur tentang:
a.

Perlindungan Hak Cipta dilakukan dengan waktu lebih panjang
sejalan dengan penerapan aturan di berbagai negara sehingga jangka
waktu pelindungan Hak Cipta di bidang tertentu diberlakukan
selama hidup pencipta ditambah 70 (tujuh puluh) tahun setelah
Pencipta meninggal dunia.

b.

Pelindungan yang lebih baik terhadap hak ekonomi para Pencipta
dan/atau Pemilik Hak Terkait, termasuk membatasi pengalihan
hak ekonomi dalam bentuk jual putus (sold flat).

c.

Penyelesaian sengketa secara efektif melalui proses mediasi,
arbitrase atau pengadilan, serta penerapan delik aduan untuk
tuntutan pidana.

d.

Pengelola tempat perdagangan bertanggung jawab atas tempat
penjualan dan/atau pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait
di pusat tempat perbelanjaan yang dikelolanya.

e.

Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan
objek jaminan fidusia.

f.

Menteri diberi kewenangan untuk menghapus Ciptaan yang sudah
dicatatkan, apabila Ciptaan tersebut melanggar norma agama,
norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara,
serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

g.

Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait menjadi
anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar dapat menarik imbalan
atau Royalti.

h.

Pencipta dan/atau pemilik Hak Terkait mendapat imbalan Royalti
untuk Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dibuat dalam
hubungan dinas dan digunakan secara komersial.

26

Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

i.

Lembaga Manajemen Kolektif yang berfungsi menghimpun dan
mengelola hak ekonomi Pencipta dan pemilik Hak Terkait wajib
mengajukan permohonan izin operasional kepada Menteri.

j.

Penggunaan Hak Cipta dan Hak Terkait dalam sarana multimedia
untuk merespon perkembangan teknologi informasi dan
komunikasi.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 2
RUANG LINGKUP HAK CIPTA DAN HAK
TERKAIT

A. Istilah-Istilah Hak Cipta dan Hak Terkait
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-undangan1. Hak eksklusif adalah hak yang hanya
diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat
memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang hak cipta
yang bukan hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak
ekonomi2. Kemudian Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang
secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan
yang bersifat khas dan pribadi3. Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi,
kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian
yang diekspresikan dalam bentuk nyata4.
Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,
pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak
lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak
tersebut secara sah5. Hak Terkait6 adalah hak yang berkaitan dengan
Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penjelasan Pasal 4 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3
Pasal 1 angka 2 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4
Pasal 1 angka 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5
Pasal 1 angka 4 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6
Pasal 1 angka 5 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
1
2
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Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan7,
produser fonogram8, atau lembaga Penyiaran9.
Di dalam hak cipta melekat dua hak yaitu hak moral dan hak
ekonomi. Hak moral ini melekat pada pencipta walaupun ciptaannya
sudah beralih ke pihak lain. Disamping hak moral terdapat juga hak
ekonomi (economic rights) yaitu hak yang dapat dipindahkan kepada pihak
lain (pihak lain yang menjadi pemegang hak cipta) dan melalui hak inilah,
pencipta mendapatkan keuntungan ekonomi dari hasil ciptaannya. Hak ini
meliputi hak untuk mengumumkan dan memperbanyak atau memberikan
izin untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaan miliknya.
Pada prinsipnya hak cipta ada atau lahir bersamaan dengan
terwujudnya suatu karya cipta atau ciptaan. Dari sisi hukum, hal ini
harus ada penegasan untuk mengetahui kapan hak cipta lahir atau
selesai diwujudkan. Undang-Undang Hak Cipta menentukan bahwa
keperluan perlindungan hukum hak cipta, ciptaan tersebut mulai
dianggap ada sejak di pertama kali diumumkan atau dipublikasikan,
disiarkan, disuarakan atau disebarluaskan dengan alat apapun dan
dengan cara apapun sehingga dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain10.
Menurut Miller dan Davis, pemberian hak cipta ini didasarkan kepada
kriteria keaslian atau kemurnian. Yang penting disini adalah ciptaan
tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang bersangkutan. Hak cipta
merupakan hasil karya intelektualitas pencipta, bukan hasil penjiplakan
atau peniruan dari karya orang lain. Hak cipta sudah cukup apabila bisa
ditunjukkan apabila dibuat oleh pencipta sendiri, walaupun tidak baru11.
7
Pelaku pertunjukan adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersamasama menampilkan dan mempertunjukkan suatu ciptaan. Pasal 1 angka 6 UU No
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
8
Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama kali
merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan rekaman suara atau
rekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan maupun perekaman suara atau bunyi
lain. Pasal 1 angka 7 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
9
Lembaga Penyiaran adalah adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga
penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas
maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi,
dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 1 angka 8 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
10
Suyud Margono, Hukum Perlindungan Hak Cipta, (Jakarta; CV Novindo Pustaka
Mandiri; 2003), hlm. 29.
11
Hulman Panjahitan dan Wetmen Sinaga, Performing Right Hak Cipta Atas Karya
Musik dan Lagu Serta Aspek Hukumnya, (Jakarta: Ind Hill Co; 2009), hlm. 60-61.
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Negara anggota wajib mematuhi ketentuan-ketentuan yang
dimaksud dalam Konvensi Bern 1971 berikut lampirannya. Akan
tetapi, negara anggota tidak mempunyai hak maupun kewajiban
berdasarkan persetujuan ini, sepanjang mengenai hak-hak yang
diperoleh berdasarkan Pasal 6 bis konvensi atau hak-hak yang timbul
daripadanya. Perlindungan dari hak cipta meliputi ekspressions dan tidak
meliputi ide prosedur, metode kerja, atau konsep matematik sejenisnya
(Pasal 9 TRIPs - kaitan dengan Konvensi Bern).
Program komputer, baik yang masih berbentuk rumusan awal
ataupun yang sudah berbentuk kode-kode tertentu, dilindungi sebagai
karya tulisan berdasarkan Konvensi Bern 1971. Kompilasi data atau
materi lainnya, yang berdasarkan cara seleksi dan penyusunan isinya
merupakan karya intelektual mendapat perlindungan sebagaimana
mestinya. Perlindungan dimaksud, yang tidak meliputi data-data itu
sendiri, tidak mengurangi aspek hak cipta atas data atau materi itu
sendiri (Pasal 10 TRIPs Program Komputer dan Kompilasi Data).
Dalam kaitannya dengan program komputer atau karya
sinemetografi, negara anggota wajib memberikan kepada penemu
atau pihak lain yang berhak kewenangann untuk memberikan izin atau
melarang penyewaan secara komersial kepada masyarakat berupa hak
cipta yang asli maupun salinannya. Sepanjang mengenai sinematografi,
negara anggota dikecualikan dari kewajiban ini, kecuali apabila penyewa
tersebut menjurus kepada perbanyakan secara luas atau karya yang
bersangkutan, sehingga mengurangi hak eksklusif untuk memperbanyak
yang diberikan negara anggota kepada penemu atau pihak yang berhak.
Sepanjang mengenai program komputer, kewajiban ini tidak berlaku
terhadap penyewaan yang mana program yang bersangkutan bukan
esensi dari penyewaan tersebut (Pasal 11 TRIPs: Hak Penyewaan).
Dalam hal jangka jangka waktu perlindungan suatu karya fotografi
atau karya seni terapan terhitung tidak berdasarkan lamanya hidup
manusia, maka jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun
sejak akhir tahun takwin dari publikasinya yang sah, atau apabila publikasi
yang sah dimaksud tidak dilakukan dalam waktu 50 tahun sejak karya
dibuat, jangka waktu tersebut tidak boleh kurang dari 50 tahun sejak akhir
tahun takwin karya dibuat (Pasal 12 TRIPs: Jangka Waktu Perlindungan).
Dalam hal-hal tertentu, negara anggota dapat menentukan pembatasan
atau pengecualian terhadap hak eksklusif yang diberikan sepanjang tidak
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bertentangan dengan tata cara eksploitasi dari karya yang bersangkutan
secara normal mengurangi kepentingan sah dari pemegang hak secara
tidak wajar (Pasal 13 TRIPs: Pembatasan dan Pengecualian).
Sehubungan dengan fixation atas pertunjukan, dimungkinkan bagi
pelaku pertunjukan untuk mencegah the fixation atas pertunjukan mereka
yang unfixed dan diperbanyaknya fixation tersebut. Pelaku pertunjukan
dimungkinkan pula untuk mencegah disiarkannya serta diumumkannya
kepada masyarakat pertunjukan mereka. Produser rekaman musik
mempunyai hak untuk memberikan izin atau melarang diperbanyaknya
secara langsung atau tidak langsung hasil rekamannya. Organisasi siaran
mempunyai hak untuk melakukan fixation, memperbanyak fixation, dan
disiarkannya melalui udara serta diumumkannya kepada masyarakat
melalui siaran televisi dari fixation tersebut. Apabila negara anggota
tidak memberikan hak dimaksud kepada organisasi siaran, maka negara
anggota wajib memberikan kepada pemegang hak dari hal yang disiarkan
kemungkinan untuk mencegah dilakukannya kegiatan-kegiatan di atas,
dengan memperhatikan ketentuan dalam Konvensi Bern 1971 (Pasal 14
ayat (1) s.d ayat (3) TRIPs: Pelaku. Prosedur Rekaman Organisasi Siaran).
Ketentuan Pasal 11 mengenai Program Komputer berlaku juga
terhadap produser rekaman musik dan pemegang hak lain atas rekaman
musik sebagaimana ditentukan dalam hukum nasional apabila pada saat
pertemuan tingkat menteri dalam rangka menyelesaikan perundingan
pedagangan multilateral Putaran Uruguay, terdapat negara anggota yang
melakukan sistem penghargaan secara ekuitabel kepada pemegang hak
yang berkaitan dengan penyewaan rekaman musik, negara anggota yang
bersangkutan dapat melanjutkan sistem tersebut sepanjang penyewaan
secara komersial dari rekaman musik tidak mengurangi secara material
hak eksklusif pemegang hak untuk melakukan perbanyakan (Pasal 14
ayat (4) TRIPs: Program Komputer, Produser).
Jangka waktu perlindungan yang disediakan berdasarkan persetujuan
ini kepada pelaku pertunjukan dan produser rekaman musik adalah paling
kurang sampai masa 50 (lima puluh) tahun terhitung sejak akhir tahun
takwin dimana fixation yang bersangkutan berlangsung atau pertunjukan yang
bersangkutan dilangsungkan. Jangka waktu perlindungan yang diberikan
berdasarkan Pasal 5 ayat ini adalah minimum 25 (dua puluh lima) tahun
terhitung sejak akhir tahun takwin di mana penyiaran yang bersangkutan
dilakukan (Pasal 14 ayat (5) TRIPs: Jangka Waktu Perlindungan).
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Negara anggota dapat melakukan kaitannya dengan hak yang
diberikan berdasarkan ayat (1) s.d ayat (3) pasal ini, menentukan
persyaratan, pembatasan, pengecualian, dan reservasi sepanjang hal
tersebut dimungkinkan berdasarkan Konvensi Roma. Akan tetapi,
ketentuan yang tercantum dalam Pasal 18 Konvensi Bern 1971 berlaku
juga terhadap hak pelaku pertunjukan dan produser rekaman musik
atas rekamannya (Pasal 14 ayat (6) TRIPs).

B. Ruang Lingkup Hak Cipta
Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu
pengetahuan, seni, dan sastra (art and literary) yang di dalamnya
mencakup program komputer. Hak cipta mempunyai peranan strategis
dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan
umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945.
Sesuai definisinya di dalam Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, 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. Di mana Ciptaan
adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra
yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan,
keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata12.
Dalam Pasal 2 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur
bahwa pengaturan di dalam undang-undang ini berlaku terhadap:
1.

Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait warga negara, penduduk,
dan badan hukum Indonesia;

2.

Semua Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan warga negara
Indonesia, bukan penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum
Indonesia yang untuk pertama kali dilakukan Pengumuman di
Indonesia;

3.

semua Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dan pengguna Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait bukan warga negara Indonesia, bukan
penduduk Indonesia, dan bukan badan hukum Indonesia dengan
ketentuan:
12

Pasal 1 angka 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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a.

Negaranya mempunyai perjanjian bilateral dengan negara
Republik Indonesia mengenai perlindungan Hak Cipta dan
Hak Terkait; atau

b.

Negaranya dan negara Republik Indonesia merupakan pihak
atau peserta dalam perjanjian multilateral yang sama mengenai
perlindungan Hak Cipta dan Hak Terkait.

Ketentuan mengenai pengumuman di atas adalah pembacaan,
penyiaran, pameran suatu Ciptaan dengan menggunakan alat apapun
baik elektronik atau non-elektronik atau melakukan dengan cara apapun
sehingga suatu Ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.
Hak Cipta merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan
hak ekonomi13. Hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi
Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak
tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta
hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi14. Hak
moral merupakan hak yang melekat secara pribadi pada diri Pencipta
untuk15:
1.

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

2.

Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

3.

Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

4.
5.

Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan16,
mutilasi Ciptaan17, modifikasi Ciptaan18, atau hal yang bersifat
merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pasal 4 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penjelasan Pasal 4 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
15
Pasal 5 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
16
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, yang dimaksud dengan “distorsi Ciptaan” adalah tindakan pemutarbalikan
suatu fakta atau identitas Ciptaan.
17
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, yang dimaksud dengan “mutilasi Ciptaan” adalah proses atau tindakan
menghilangkan sebagian Ciptaan.
18
Penjelasan Pasal 5 ayat (1) huruf e UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, yang dimaksud dengan “modifikasi Ciptaan” adalah pengubahan atas
Ciptaan.
13
14
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Hak moral tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup,
tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau
sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
setelah Pencipta meninggal dunia19. Di samping hak moral, terdapat
hak ekonomi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan
manfaat ekonomi atas Ciptaan misalnya penggandaan. Penggandaan
merupakan proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan
Ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk
apapun secara permanen atau sementara20. Pemegang Hak Cipta atau
Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk melakukan21:
1.

Penerbitan Ciptaan;

2.

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

3.

Penerjemahan Ciptaan;

4.

Pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan;

5.

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

6.

Pertunjukan Ciptaan;

7.

Pengumuman Ciptaan;

8.

Komunikasi Ciptaan; dan

9.

Penyewaan Ciptaan.

C. Hak-Hak Terkait
Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang
merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram,
atau lembaga Penyiaran22. Sedangkan yang dimaksud dengan “hak
eksklusif” adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga
tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin
Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki
sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.

Pasal 5 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 1 angka 12 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
21
Pasal 9 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
22
Pasal 1 angka 7 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
19
20
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Hak Terkait23 merupakan hak eksklusif, yang meliputi:
1.

Hak moral Pelaku Pertunjukan;

2.

Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

3.

Hak ekonomi Produser Fonogram; dan

4.

Hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Hak moral Pelaku Pertunjukan merupakan hak yang melekat
pada Pelaku Pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan atau tidak
dapat dihapus dengan alasan apapun walaupun hak ekonominya telah
dialihkan24. Hak moral Pelaku Pertunjukan meliputi hak untuk25:
1.

Namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali
disetujui sebaliknya; dan

b.

Tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi
Ciptaan, atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Hak Ekonomi dalam hak terkait dibedakan menjadi 3 (tiga) yakni
hak ekonomi pelaku pertunjukan, hak ekonomi pelaku produser
ponogram dan hak ekonomi lembaga penyiaran. Pelaku Pertunjukan
adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau
bersama-sama menampilkan dan mempertunjukkan suatu Ciptaan.
Dalam Pasal 23 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dijelaskan
bahwa hak ekonomi Pelaku Pertunjukan antara lain:
(1) Pelaku Pertunjukan memiliki hak ekonomi.
(2) Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan:
a.

Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku
Pertunjukan;

b.

Fiksasi26 dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

Pasal 20 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 21 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
25
Pasal 22 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
26
Fiksasi adalah perekaman suara yang dapat didengar, perekaman gambar atau
keduanya, yang dapat dilihat, didengar, digandakan, atau dikomunikasikan melalui
perangkat apapun (Pasal 1 angka 11 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta).
23
24
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c.

Penggandaan atas Fiksasi pertunjukannya dengan cara atau
bentuk apapun;

d.

Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;

e.

penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada
publik; dan

f.

penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

(3) Penyiaran atau Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf a tidak berlaku terhadap:
a.

hasil Fiksasi pertunjukan yang telah diberi izin oleh Pelaku
Pertunjukan; atau

b.

Penyiaran atau Komunikasi kembali yang telah diberi izin
oleh Lembaga Penyiaran yang pertama kali mendapatkan izin
pertunjukan.

(4) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d tidak
berlaku terhadap karya pertunjukan yang telah difiksasi, dijual atau
dialihkan.
(5) Setiap Orang dapat melakukan Penggunaan Secara Komersial
Ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih
dahulu kepada Pencipta dengan membayar imbalan kepada Pencipta
melalui Lembaga Manajemen Kolektif.
Produser Fonogram adalah orang atau badan hukum yang pertama
kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan
perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman pertunjukan
maupun perekaman suara atau bunyi lain. Hak Ekonomi Produser
Fonogram, dalam ketentuan Pasal 24 UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, menjelaskan bahwa:
(1) Produser Fonogram memiliki hak ekonomi.
(2) Hak ekonomi Produser Fonogram sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan:
a.

penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

b.

pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

c.

penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
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d.

penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat
diakses publik.

(3) Pendistribusian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak
berlaku terhadap salinan Fiksasi atas pertunjukan yang telah dijual
atau yang telah dialihkan kepemilikannya oleh Produser Fonogram
kepada pihak lain.
(4) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi Produser Fonogram
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan izin dari
Produser Fonogram.
Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara Penyiaran, baik lembaga
Penyiaran publik, lembaga Penyiaran swasta, lembaga Penyiaran
komunitas maupun lembaga Penyiaran berlangganan yang dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak Ekonomi Lembaga
Penyiaran, diatur dalam ketentuan Pasal 25 UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, menjelaskan bahwa:
(1) Lembaga Penyiaran mempunyai hak ekonomi.
(2) Hak ekonomi Lembaga Penyiaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan:
a.

Penyiaran ulang siaran;

b.

Komunikasi siaran;

c.

Fiksasi siaran; dan/atau

d.

Penggandaan Fiksasi siaran.

(3) Setiap Orang dilarang melakukan penyebaran tanpa izin dengan
tujuan komersial atas konten karya siaran Lembaga Penyiaran.
Pembatasan Pelindungan terhadap hak ekonomi dalam Hak Terkait,
sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 26, menyatakan bahwa Ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak
berlaku terhadap:
a.

38

penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;
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b.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

c.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang
telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

d.

penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 3
JENIS-JENIS CIPTAAN YANG DILINDUNGI

A. Ciptaan dalam Bidang Ilmu Pengetahuan
Sebernarnya, Konvensi Bern 1886 tentang International Convention
for Protection of Litelary and Artistic Work yang telah di revisi beberapa
kali merupakan basis perlindungan hak cipta secara internasional.
Selanjutnya, timbul gagasan untuk menciptakan hukum secara universal
yang dikenal dengan Universal Copyright Convention (UCC). Konvensi
Berne pada hakikatnya mensyaratkan negara anggotanya untuk
melindungi karya-karya yang diantaranya sebagai berikut.
1.

Karya tertulis (written material) seperti halnya buku dan laporan.

2.

Musik.

3.

Karya drama dan koreografi.

4.

Karya arsitektur.

5.

Karya sinematografi dan video.

6.

Karya adaptasi, seperti terjemahan dan arasement musik.

7.

Koleksi/kumpulan, seperti ensiklopedia.

Demikian juga terdapat konvensi yang hanya mengatur satu aspek
saja, misalnya mengenai hal berikut:
1.

Perjanjian mengenai perlindungan penyiaran televisi tahun 1960,
yakni European Agreement on the Protection Television Broadcast.

2.

Konvensi Roma mengenai rekaman tahun 1961, yakni Convention
for the Protection of Phonograms Against Unauthorized Duplication of
Their Phonograms.
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3.

Konvensi Roma mengenai hak salinan (neighbouring right) tahun
1961, yakni International Convention Protectin for Performers, Producer
of Phonograms and Broadcasting Organization.

4.

Agreement for the Protection of Types Faces and Their International Deposit
di Wina tahun 1973.

5.

Agreement Relating to the Distribution of Programme Caryying Signals
Transmitted by Satellit di Brussel tahun 1974.

Selesainya Putaran Uruguay, Indonesia juga telah meratifikasi TRIPs
tahun 1997, yang mengatur karya melalui hak cipta sebagai berikut
1.

Semua karya yang dilindungi berdasar Konvensi Bern.

2.

Program computer.

3.

Database.

4.

Pertunjukan, baik langsung maupun rekaman.

5.

Rekaman suara; dan

6.

Siaran-siaran.

Istilah hak cipta sebenarnya berasal dari negara yang menganut
common law, sedangkan di Eropa, seperti Prancis dikenal droit d’aueteur
dan di Jerman dikenal sebagai urheberecht. Di Inggris penggunaan istilah
copyright dikembangkan untuk melindungi Penerbit, bukan untuk
melindungi Pencipta. Namun, seiring dengan perkembangan hukum dan
teknologi, maka perlindungan diberikan kepada Pencipta dan cakupan
hak cipta diperluas, tidak hanya mencakup bidang buku, tetapi juga
drama, musik, artistic work, fotografi, dan lain-lain.
Perlindungan hukum melalui hak cipta dewasa ini melindungi hasil
karya atau kreasi dari pengarang, pencipta, artis, musisi, dramawan,
programmer, dan lain-lain yang melindungi hak-hak Pencipta dari
perbuatan pihak lain tanpa izin memproduksi atau meniru hasil
karyanya. Pasal 1 angka 1 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menyatakan, 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. Jadi hak cipta
dimaksudkan sebagai hak eksklusif bagi pencipta untuk memproduksi
karyanya sendiri atau memberi izin kepada pihak lain untuk melakukan
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tindakan tersebut dalam batasan hukum yang berlaku. Pencipta adalah
seseorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersamasama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi1.
Pencipta merupakan seseorang atau beberapa orang yang memiliki
inspirasi guna menghasilkan karya yang didasari oleh kemampuan
intelektual, imajinasi, ketrampilan, dan keahlian yang diwujudkan dalam
karya yang memilikii sifat dasar pribadi (Personal Nature).
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan
dalam bentuk nyata. Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam
bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra terdiri dari2:
1

Buku, pamflet, perwajahan karya tulis3 yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lainnya;

2.

Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

3.

Alat peraga4 yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

4.

Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks5;

5.

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

6.

Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase6;

Pasal 1 angka 2 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 40 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf a UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “perwajahan karya tulis” adalah karya
cipta yang lazim dikenal dengan “typholographical arrangement”, yaitu aspek seni
pada susunan dan bentuk penulisan karya tulis. Hal ini mencakup antara lain
format, hiasan, komposisi warna dan susunan atau tata letak huruf indah yang
secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas.
4
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf c UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjelaskan, yang dimaksud degan “alat peraga” adalah Ciptaan yang berbentuk
2 (dua) ataupun 3 (tiga) dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi,
arsitektur, biologi, atau ilmu pengetahuan lain.
5
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf d UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “lagu atau musik dengan atau tanpa
teks” diartikan sebagai satu kesatuan karya cipta yang bersifat utuh.
6
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf f UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjelaskan, yang dimaksud dengan “gambar” antara lain, motif, diagram, sketsa,
1
2
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7.

Karya seni terapan7;

8.

Karya arsitektur8;

9.

Peta9;

10. Karya seni batik10 atau seni motif lain;
11. Karya fotografi11;
12. Potret;
13. Karya sinematografi12;
logo, unsur-unsur warna dan bentuk huruf indah. Yang dimaksud dengan “kolase”
adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan, misalnya kain, kertas,
atau kayu yang ditempelkan pada permukaan sketsa atau media karya.
7
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf g UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “karya seni terapan” adalah karya seni
rupa yang dibuat dengan menerapkan seni pada suatu produk sehingga memiliki
kesan estetis dalam memenuhi kebutuhan praktis, antara lain penggunaan gambar,
motif, atau ornamen pada suatu produk.
8
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf h UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “karya arsitektur” antara lain, wujud
fisik bangunan, penataan letak bangunan, gambar rancangan bangunan, gambar
teknis bangunan, dan model atau maket bangunan.
9
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf i UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjelaskan, yang dimaksud dengan “peta” adalah suatu gambaran dari unsur alam
dan/atau buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi
yang digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu, baik melalui
media digital maupun non digital.
10
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf j UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “karya seni batik” adalah motif batik
kontemporer yang bersifat inovatif, masa kini, dan bukan tradisional. Karya
tersebut dilindungi karena mempunyai nilai seni, baik dalam kaitannya dengan
gambar, corak, maupun komposisi warna. Yang dimaksud dengan “karya seni motif
lain” adalah motif yang merupakan kekayaan bangsa Indonesia yang terdapat di
berbagai daerah, seperti seni songket, motif tenun ikat, motif tapis, motif ulos,
dan seni motif lain yang bersifat kontemporer, inovatif, dan terus dikembangkan.
11
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf k UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “karya fotografi” meliputi semua foto
yang dihasilkan dengan menggunakan kamera.
12
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf m UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta menjelaskan, yang dimaksud dengan “karya sinematografi” adalah Ciptaan
yang berupa gambar bergerak (moving images) antara lainfilm dokumenter, film
iklan, reportase atau film cerita yang dibuat dengan skenario, dan film kartun.
Karya sinematografi dapat dibuat dalam pita seluloid, pita video, piringan video,
cakram optik dan/atau media lain yang memungkinkan untuk dipertujukkan di
bioskop, layar lebar, televisi, atau media lainnya. Sinematografi merupakan salah
satu contoh bentuk audiovisual.
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14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi13;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program Komputer.
Perlindungan terhadap Ciptaan di atas termasuk perlindungan
terhadap Ciptaan yang tidak atau belum dilakukan Pengumuman
tetapi sudah diwujudkan dalam bentuk nyata yang memungkinkan
Penggandaan Ciptaan tersebut14. Perlindungan terhadap Hak moral
Pencipta berlaku tanpa batas waktu15. Hak moral Pencipta berlaku
selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang
bersangkutan16.
13
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) huruf n UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
menjelaskan bahwa “bunga rampai” meliputi Ciptaan dalam bentuk buku yang berisi
kompilasi karya tulis pilihan, himpunan lagu pilihan, dan komposisi berbegai karya
tari pilihan yang direkam dalam kaset, cakram optik, atau media lain. Yang dimaksud
dengan “basis data” adalah kompilasi data dalam bentuk apapun yang dapat dibaca
oleh komputer atau kompilasi dalam bentuk lain, yang karena alasan pemilihan atau
pengaturan atas isi data itu merupakan kreasi intelektual. Perlindungan terhadap basis
data diberikan dengan tidak mengurangi hak para Pencipta atas Ciptaan yang dimasukkan
dalam basis data tersebut. Yang dimaksud dengan “adaptasi” adalah pengalihwujudkan
suatu Ciptaan menjadi bentuk lain. Sebagai contoh dari buku menjadi film. Yang
dimaksud dengan “karya lain dari hasil transformasi” adalah merubah format Ciptaan
menjadi format bentuk lain. Sebagai contoh musik pop menjadi musik dangdut.
14
Pasal 40 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
15
Pasal 57 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, hak moral
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e
berlaku tanpa batas waktu. Pasal 5 ayat (1) huruf a yakni tetap mencantumkan
atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian
Ciptaannya untuk umum. Pasal 5 ayat (1) huruf b yakni menggunakan nama
aliasnya atau samarannya, dan Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempertahankan haknya
dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal
yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.
16
Pasal 57 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketentuan ini
hanya berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d yakni
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Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
1.

Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

2.

Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

3.

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

4.

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5.

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

6.

Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

7.

Karya arsitektur;

8.

Peta; dan

9.

Karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,
perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) sesudahnya,
terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya 17. Kemudian
perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh
badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman18.
Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan19:
1.

Karya fotografi;

2.

Potret;

3.

Karya sinematografi;

4.

Permainan video;

Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk
mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (huruf c), dan
mengubah judul dan anak judul Ciptaan (huruf d).
17
Pasal 58 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
18
Pasal 58 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
19
Pasal 59 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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5.

Program Komputer;

6.

Perwajahan karya tulis;

7.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

8.

Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;

9.

Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya asli, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
pertama kali dilakukan Pengumuman.
Hak cipta20 merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu
pengetahuan, seni dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam
mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum
sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945.
Perkembangan pengaturan hukum hak cipta sejalan dengan
perkembangan kebutuhan masyarakat dewasa ini, bahkan menyesuaikan
pula perkembangan perdagangan internasional, artinya bahwa konsep
hak cipta telah sesuai dengan kepentingan masyarakat untuk melindungi
hak-hak Pencipta berkenaan dengan ciptaannya, bukan kepada penerbit
lagi. Di sisi lain, demi kepentingan perdagangan, pengaturan hak cipta
telah menjadi materi penting dalam TRIPs Agreement yang menyatu
dalam GATT/WTO. Selain itu, konsep hak cipta telah berkembang
menjadi keseimbangan antara pemilihan pribadi (natural justice) dan
kepentingan masyarakat/sosial.

B. Ciptaan dalam Bidang Seni dan Sastra
Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan,
seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran,
imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan
dalam bentuk nyata21. Menurut hemat kami, Ciptaan dalam seni dan
sastra sebagaimana diatur di dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
20
21

Konsiderans huruf a UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 1 angka 3 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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Cipta antara lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 40 ayat (1) UU
No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu:
1.

buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua
hasil karya tulis lainnya;

2.

ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

3.

lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

4.

drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

5.

karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran,
kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

6.

karya seni terapan;

7.

karya arsitektur;

8.

karya seni batik atau seni motif lain;

9.

karya fotografi;

10. Potret;
11. karya sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain hasil transformasi;
13. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional; dan
14. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli.
Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan, peta, Permainan video, dan program komputer tidak
termasuk ke dalam bidang seni dan sastra karena basis keilmuan dalam
pembuatannya menggunakan teknologi sehingga huruf a sampai dengan
huruf n di atas termasuk ke dalam ciptaan dalam bidang seni dan sastra
karena tidak melibatkan melibatkan teknologi dalam pembuatannya.
Meskipun demikian resolusi yang tinggi atau kualitas gambar dan
proses pengambilan gambar, lighting, timming dan sebagainya pada
fotografi dan potret yang dihasilkan termasuk ke dalam bidang seni
karena nilai artistiknya. Kemudian karya arsitektur yang melibatkan
teknologi dalam pembuatannya tetapi output-nya adalah seni yang tidak
sembarang dihasilkan oleh orang lain maka dari itu termasuk ke dalam
bidang seni pula karena nilai artistiknya.
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C. Ciptaan yang Tidak Dapat Dilindungi
Ketentuan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membedakan
antara hasil karya yang dilindungi dan tidak dilindungi serta tidak ada
Hak Cipta atas hasil karya Ciptaan. Hal ini diatur di dalam Pasal 41
dan Pasal 42. Ketentuan pada Pasal 41, menjelaskan bahwa Hasil karya
yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:
1.

hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

2.

setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan
atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan,
dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

3.

alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan
masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk
kebutuhan fungsional.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan fungsional” adalah kebutuhan
manusia terhadap suatu alat, benda, atau produk tertentu yang
berdasarkan bentuknya memiliki kegunaan dan fungsi tertentu.
Sedangkan dalam Pasal 42, menjelaskan bahwa tidak ada Hak Cipta
atas hasil karya berupa:
1.

hasil rapat terbuka lembaga negara;

2.

peraturan perundang-undangan;

3.

pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

4.

putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan

5.

kitab suci atau simbol keagamaan.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 4
PENCATATAN CIPTAAN DAN PRODUK
HAK TERKAIT

A. Tata Cara Pencatatan Hak Cipta
Pencatatan hak cipta dapat melalui permohonan. Akan tetapi,
pencatatan ciptaan dan hak terkait produk bukan merupakan syarat
mutlak untuk mendapatkan perlindungan hak cipta dan hak terkait.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 s.d Pasal 79 UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta. Pencatatan tersebut merupakan kewenangan dari
Menteri. Menteri menyelenggarakan pencatatan dan penghapusan
Ciptaan dan produk Hak Terkait1. Menteri yang maksud adalah menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, yang
sekarang adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Adapun ketentuan dari Pasal 64 ayat (1) dan ayat (2), menyebutkan
bahwa:
(1) Menteri menyelenggarakan pencatatan dan Penghapusan Ciptaan
dan produk Hak Terkait.
(2) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) bukan merupakan syarat untuk mendapatkan Hak
Cipta dan Hak Terkait.
Pada Penjelasan Pasal 64 ayat (2) dikatakan bahwa Pencatatan
Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan suatu keharusan bagi
Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait. Perlindungan
suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau atau terwujud dan
1

Pasal 64 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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bukan karena pencatatan. Hal itu berarti suatu Ciptaan baik yang
tercatat maupun tidak tercatat tetap dilindungi.
Pengecualian terhadap pencataan ciptaan diatur dalam Pasal 65 UU
No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pencatatan Ciptaan tidak dapat
dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda
yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau
digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.
Kemudian tata cara pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diatur
dalam Pasal 66 s.d Pasal 71 yaitu:

Pasal 66
(1) Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait diajukan dengan
Permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya kepada
Menteri.
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
elektronik dan/atau non elektronik dengan:
a.

Menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau
penggantinya2;

b.

Melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak
Terkait3; dan

c.

Membayar biaya.

Pada Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf a UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta mengatakan bahwa pengganti Ciptaan atau pengganti produk Hak
Terkait adalah contoh Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dilampirkan karena
Ciptaan atau produk Hak Terkait tersebut secara teknis tidak mungkin untuk
dilampirkan dalam Permohonan, misalnya patung yang berukuran besar diganti
dengan miniatur atau fotonya.
3
Pada Penjelasan Pasal 66 ayat (2) huruf b UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “surat pernyataan
kepemilikan” adalah pernyataan kepemilikan Hak Cipta atau produk Hak Terkait
yang menyatakan bahwa Ciptaan atau Produk Hak Terkait tersebut benar milik
Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
2
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Pasal 67
(1) Dalam hal Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66
ayat (1) diajukan oleh:
a.

Beberapa orang yang secara bersama-sama berhak atas suatu
Ciptaan atau produk Hak Terkait, Permohonan dilampiri
keterangan tertulis yang membuktikan hak tersebut; atau

b.

Badan hukum, Permohonan dilampiri salinan resmi akta
pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat
berwenang.

(2) Dalam hal Permohonan diajukan oleh beberapa orang, nama
pemohon harus dituliskan semua dengan menetapkan satu alamat
pemohon yang terpilih.
(3) Dalam hal Permohonan diajukan oleh pemohon yang berasal dari
luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Permohonan
wajib dilakukan melalui konsultan kekayaan intelektual yang
terdaftar sebagai Kuasa.

Pasal 68
(1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap Permohonan yang telah
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan
Pasal 67.
(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
mengetahui Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dimohonkan
tersebut secara esensial sama atau tidak sama dengan Ciptaan
yang tercatat dalam daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan
intelektual lainnya4.
(3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
sebagai bahan pertimbangan Menteri untuk menerima atau
menolak Permohonan.
(4) Menteri memberikan keputusan menerima atau menolak
permohonan dalam waktu paling lama 9 (sembilan) bulan terhitung
Penjelasan dari Pasal 68 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “objek kekayaan intelektual lainnya”
adalah daftar umum yang terdapat pada daftar umum merek, daftar umum desain
industri, dan daftar umum paten.
4
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sejak tanggal diterimanya Permohonan yang memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dan Pasal 67.

Pasal 69
(1) Dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan
Ciptaan dan mencatat dalam daftar umum Ciptaan.
(2) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
memuat:
a.

Nama Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, atau nama pemilik
produk Hak Terkait ;

b.

Tanggal penerimaan surat Permohonan;

c.

tanggal lengkapnya persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 66 dan Pasal 67; dan

d.

Nomor pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait.

(3) Daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
dilihat oleh setiap Orang tanpa dikenai biaya.
(4) Kecuali terbukti sebaliknya, surat pencatatan Ciptaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti awal kepemilikan suatu
Ciptaan atau produk Hak Terkait.

Pasal 70
Dalam hal Menteri menolak Permohonan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 68 ayat (4), Menteri memberitahukan penolakan
tersebut secara tertulis kepada pemohon disertai alasan.

Pasal 71
(1) Terhadap Ciptaan atau produk Hak Terkait yang tercatat dalam
daftar umum Ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat
(1) dapat diterbitkan petikan resmi.
(2) Setiap Orang dapat memperoleh petikan resmi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dengan dikenai biaya.
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Pasal 72
Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait dalam daftar umum
Ciptaan bukan merupakan pengesahan atas isi, arti, maksud, atau
bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang dicatat5.

Pasal 73
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pencatatan Ciptaan dan
produk Hak Terkait diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Kemudian kecuali terbukti sebaliknya, yang dianggap sebagai
Pencipta, yaitu orang yang namanya6:
a.

Disebut dalam Ciptaan;

b.

Dinyatakan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan;

c.

Disebutkan dalam surat pencatatan Ciptaan; dan/atau

d.

Tercantum dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta.

B. Hapusnya Kekuatan Hukum Pencatatan Ciptaan dan Produk
Hak Terkait
Hapusnya kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan Produk Hak
Terkait, terjadi karena disebabkan empat hal, yakni karena permintaan
Pencipta, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait, karena masa
perlindungannya telah lampau/habis, karena putusan pengadilan,
dan melanggar norma (agama, susila, ketertiban umum, pertahanan
dan keamanan, dan karena peraturan perundang-undangan yang
penghapusannya dilakukan oleh Menteri. Hapusnya kekuatan hukum
tersebut secara jelas disebutkan dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75
UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Pasal 74,
menyebutkan bahwa:
(1) Kekuatan hukum pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus
karena:
5
Dalam Penjelasan Pasal 72 tersebut, bahwa Menteri tidak bertanggung jawab
atas isi, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang terdaftar.
6
Pasal 31 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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a.

Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat
sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak
Terkait;

b.

Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58,
Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;

c.

Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum
tetap mengenai pembatalan pencatatan Ciptaan atau produk
Hak Terkait; atau

d.

Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum,
pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundangundangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.

(2) Penghapusan pencatatan Ciptaan atas permintaan orang atau badan
hukum yang namanya tercatat sebagai Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, atau pemilik Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf a dikenai biaya.
Pada Pasal 74 ayat (1) huruf b bahwa kekuatan hukum pencatatan
Ciptaan dan produk Hak Terkait hapus karena lampaunya waktu, yakni:
1.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 58 ayat (1), perlindungan Hak
Cipta atas Ciptaan:
a.

Buku, pamflet, 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 atau alat musik dengan atau tanpa teks;

e.

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

f.

Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g.

Karya arsitektur;

h.

Peta; dan

i.

Karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
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2.

Pada Pasal 58 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal Ciptaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimiliki oleh 2 (dua) orang
atau lebih, perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta
yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari
tahun berikutnya.

3.

Pada Pasal 58 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal Ciptaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang dimiliki
atau dipegang oleh badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh)
tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

4.

Pasal 59 ayat (1), perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:
a.

Karya fotografi;

b.

Potret;

c.

Karya sinematografi;

d.

Permainan video;

e.

Program Komputer;

f.

Perwajahan karya tulis;

g.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

h.

Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;

i.

Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat
dibaca dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

j.

Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi
tersebut merupakan karya yang asli,

berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.
5.

Pasal 59 ayat (2), bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan
berupa karya seni terapan berlaku selama 25 (dua puluh lima)
tahun sejak pertama kali dilakukan Pengumuman.

6.

Pasal 60 ayat (2) mengatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan yang
Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh Negara sebagaimana
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dimaksud Pasal 39 ayat (1)7 dan ayat (3)8 berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman. Di dalam Penjelasan pasal ini, dijelaskan bahwa
ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta
dalam hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum
diterbitkan, misalnya, dalam hal karya tulis yang belum diterbitkan
dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam. Namun
ketentuan ini tidak berlaku apabila Pencipta dan/atau pihak yang
melakukan Pengumuman dapat membuktikan kepemilikan atas
Ciptaan tersebut (sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 39 ayat (4)).
7.

Pasal 60 ayat (3) mengatakan bahwa Hak Cipta atas Ciptaan
yang dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2)9 berlaku selama 50
(lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman.

8.

Pasal 61 ayat (1) mengatakan bahwa masa berlaku perlindungan
Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan Pengumuman bagian per
bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman bagian yang terakhir.

9.

Pasal 61 ayat (2) mengatakan bahwa dalam menentukan masa
berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2
(dua) jilid atau lebih yang dilakukan Pengumuman secara berkala
dan tidak bersamaan waktunya, setiap jilid Ciptaan dianggap
sebagai Ciptaan tersendiri.

7
Pasal 39 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan
bahwa dalam hal Ciptaan tidak diketahui Penciptanya dan Ciptaan tersebut belum
dilakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh Negara
untuk kepentingan Pencipta. Di dalam Penjelasan pasal ini dijelaskan bahwa Pasal
39 ayat (1), ketentuan ini dimaksudkan untuk menegaskan status Hak Cipta dalam
hal suatu karya yang Penciptanya tidak diketahui dan belum diterbitkan, misalnya
dalam bentuk buku atau karya musik yang belum direkam.
8
Pasal 39 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan
bahwa dalam hal Ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui Pencipta dan
pihak yang melakukan Pengumuman, Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang
oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
9
Pasal 39 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan
bahwa dalam hal Ciptaan telah dilakukan Pengumuman tetapi tidak diketahui
Penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau nama samaran Penciptanya,
Hak Cipta atas Ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan Pengumuman
untuk kepentingan Penciptanya.
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C. Pengalihan Hak Atas Pencatatan Ciptaan dan Produk Hak
Terkait
Pengalihan hak atas pencatatan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
diatur di dalam Pasal 76 dan Pasal 77 UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta. Pasal 76 ayat (1) mengatakan bahwa pengalihan hak atas
pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 69 ayat (1) dapat dilakukan jika seluruh Hak Cipta atas
Ciptaan tercatat dialihkan haknya kepada penerima hak.
Pasal 76 ayat (2) mengatakan bahwa pengalihan hak sebagaimana
dimaksud pada ayat (10 dilakukan dengan mengajukan permohonan
tertulis dari kedua belah pihak atau dari penerima hak kepada Menteri.
Pengalihan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat dalam
daftar umum Ciptaan dengan dikenai biaya (Pasal 76 ayat (3)).

D. Perubahan Nama dan/atau Alamat
Perubahan Nama dan/atau alamat terhadap ciptaan dan produk hak
terkait diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 79 UU No 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta. Pasal 78 ayat (1) mengatakan bahwa perubahan
nama dan/atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat
dalam daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau
pemilik produk Hak Terkait dilakukan dengan mengajukan Permohonan
tertulis dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik produk Hak
Terkait yang menjadi pemilik nama dan alamat tersebut kepada Menteri.
Pada Pasal 78 ayat (2) mengatakan bahwa perubahan nama dan/
atau alamat orang atau badan hukum yang namanya tercatat dalam
daftar umum Ciptaan sebagai Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau
pemilik produk Hak Terkait dicatat dalam daftar umum Ciptaan dengan
dikenai biaya. Kemudian di Pasal 79 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut
mengenai perubahan nama dan/atau alamat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 78 diatur dengan Peraturan Pemerintah.
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 5
PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS BUKU
DAN HAK TERKAIT

A. Konten Hak Cipta dan Hak Terkait dalam Teknologi Informasi
dan Komunikasi
Pasal 54 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan
bahwa untuk mencegah pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait melalui
sarana berbasis teknologi informasi, Pemerintah berwenang melakukan:
1.

Pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten
pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;

2.

Kerja sama dan koordinasi dengan berbagai pihak, baik
dalam maupun luar negeri dalam pencegahan pembuatan dan
penyebarluasan konten pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait;
dan

3.

Pengawasan terhadap tindakan perekaman dengan menggunakan
media apapun terhadap Ciptaan dan produk Hak Terkait di tempat
pertunjukan.

Kemudian setiap orang yang mengetahui pelanggaran Hak Cipta
dan/atau Hak Terkait melalui sistem elektronik untuk penggunaan
secara komersial dapat melaporkan kepada Menteri1. Penggunaan secara
komersial dalam media teknologi informasi dan komunikasi mencakup
penggunaan komersial secara langsung (berbayar) maupun penyediaan
layanan konten gratis yang memperoleh keuntungan ekonomi dari
pihak lain yang mengambil manfaat dari penggunaan Hak Cipta
1

Pasal 55 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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dan/atau Hak Terkait dimaksud2. Menteri kemudian memverifikasi
laporan sebagaimana dimaksud3. Dalam hal ditemukan bukti yang
cukup berdasarkan hasil verifikasi laporan, atas permintaan pelapor
Menteri merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika untuk
menutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar Hak Cipta dalam
sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem elektronik tidak
dapat diakses4. Dalam hal penutupan situs Internet dilakukan secara
keseluruhan, dalam waktu paling lama 14 (empat belas) Hari setelah
penutupan Menteri wajib meminta penetapan pengadilan5.
Pada Pasal 56 ayat (1) Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang telekomunikasi dan informatika berdasarkan
rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat
menutup konten, dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta
dan/atau Hak terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan layanan
sistem elektronik tidak dapat diakses. Yang dimaksud dengan “menutup
konten dan/atau hak akses pengguna” adalah mencakup 2 (dua) hal yang
meliputi: Pertama, pemblokiran konten atau situs penyedia jasa layanan
konten, dan Kedua berupa pemblokiran akses pengguna terhadap situs
tertentu melalui pemblokiran internet protocol addres atau sejenisnya.
Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan penutupan konten
dan/atau hak akses pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau
Hak Terkait dalam sistem elektronik atau menjadikan layanan sistem
elektronik ditetapkan oleh peraturan bersama Menteri dan menteri yang
tugas dan tanggung jawabnya di bidang komunikasi dan informatika6.

B. Pembatasan Perlindungan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
Pembatasan perlindungan Ciptaan dan Produk Hak Terkait
berkenaan dengan penggunaan kutipan singkat, penggandaan ciptaan
dan/atau produk hak terkait untuk kepentingan penelitian ilmu
pengetahuan dan pengajaran serta pendidikan dan pengembangan ilmu
Penjelasan Pasal 55 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 55 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4
Pasal 55 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
5
Pasal 55 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
6
Pasal 56 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2
3
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pengetahuan. Hal tersebut sebagaimana tersurat dalam ketentuan Pasal
26 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Di dalam Pasal 26 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur
bahwa pembatasan perlindungan yang diatur sebagaimana ada di dalam
Ketentuan Pasal 237, Pasal 248, dan Pasal 259 tidak berlaku terhadap:
1.

Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait
untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

2.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;

3.

Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang
telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan

4.

Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan
ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau
produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

C. Perlindungan Hak Moral
Masa berlaku hak moral diatur di dalam Pasal 57 UU No 28 Tahun
2014 tentang Hak Cipta. Hak moral merupakan hak yang melekat secara
abadi pada diri Pencipta untuk10:
1.

Tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

2.

Menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

3.

Mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

4.

Mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

5.

Mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat
merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Mengatur mengenai Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan.
Mengatur mengenai Hak Ekonomi Produser Fonogram.
9
Mengatur mengenai Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran.
10
Pasal 5 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
7
8
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Hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat
(1) huruf a, huruf b, huruf e di atas, yakni: (1) tetap mencantumkan
atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan
pemakaian Ciptaannya untuk umum; (2) menggunakan nama aliasnya
atau samarannya, dan (3) mempertahankan haknya dalam hal terjadi
distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang
bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya berlaku tanpa
batas waktu11.
Kemudian hak moral Pencipta sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d yakni: (1) mengubah Ciptaannya
sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; (2) mengubah judul dan
anak judul Ciptaan, berlaku selama berlangsungnya jangka waktu Hak
Cipta atas Ciptaan yang bersangkutan. Hak moral tersebut tidak dapat
dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut
dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia12.
Dalam hal terjadi pengalihan pelaksanaan hak moral, penerima dapat
melepaskan atau menolak pelaksanaan haknya dengan syarat pelepasan
atau penolakan pelaksanaan hak tersebut dinyatakan secara tertulis13.
Untuk melindungi hak moral, Pencipta dapat memiliki14 informasi
manajemen Hak Cipta dan/atau informasi elektronik Hak Cipta.
Kemudian kedua hal yang dimiliki Pencipta ini dilarang dihilangkan,
diubah, atau dirusak15.
Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi tentang16:
1.

Metode atau sistem yang dapat mengidentifikasi originalitas
substansi Ciptaan dan Penciptanya; dan

2.

Kode informasi dan kode akses.

Sedangkan informasi elektronik Hak Cipta meliputi informasi
tentang17:
Lihat Pasal 57 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 5 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
13
Lihat Pasal 5 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
14
Lihat Pasal 6 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
15
Lihat Pasal 7 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
16
Lihat Pasal 7 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
17
Lihat Pasal 7 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
11
12
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1.

Suatu Ciptaan, yang muncul dan melekat secara elektronik dalam
hubungan dengan kegiatan pengumuman Ciptaan;

2.

Nama Pencipta, aliasnya atau nama samarannya;

3.

Pencipta sebagai Pemegang Hak Cipta;

5.

Masa dan kondisi penggunaan Ciptaan;

5.

Nomor; dan

6.

Kode informasi

Bentuk perlindungan lain dari Hak Moral adalah adanya larangan
bahwa setiap orang dilarang melakukan pengumuman, pendistribusian,
atau komunikasi Ciptaan yang bertentangan dengan moral, agama,
kesusilaan, ketertiban umum, atau pertahanan keamanan negara18. Hak
Moral itu sendiri tetap melekat pada diri Pencipta, hanya hak ekonomi
saja yang dapat dialihkan.

D. Perlindungan Hak Ekonomi
Hak ekonomi pemegang Hak Cipta merupakan hak eksklusif
Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat
ekonomi atas Ciptaan. Di Pasal 58 (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta diatur mengenai masa berlaku Ciptaan yakni:
1.

Buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lainnya;

2.

Ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

3.

Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu
pengetahuan;

4.

Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;

5.

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

6.

Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar,
ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

7.

Karya arsitektur;

8.

Peta; dan

9.

Karya seni batik atau seni motif lain,
18

Lihat Pasal 50 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70
(tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai
tanggal 1 Januari tahun berikutnya.
Dalam hal Ciptaan dimiliki oleh 2 (dua) orang atau lebih,
perlindungan Hak Cipta berlaku selama hidup Pencipta yang meninggal
dunia paling akhir dan berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun
sesudahnya, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya19.
Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dimiliki atau dipegang oleh
badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali
dilakukan Pengumuman20.
Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang berwujud21:
1.

Karya fotografi;

2.

Potret;

3.

Karya sinematografi;

4.

Permainan video;

5.

Program Komputer;

6.

Perwajahan karya tulis;

7.

Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi,
aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

8.

Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau modifikasi
ekspresi budaya tradisional;

9.

Kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca
dengan Program Komputer atau media lainnya; dan

10. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut
merupakan karya yang asli,
berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman.
Perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan berupa karya seni terapan
berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun sejak pertama kali dilakukan
Pengumuman22. Kemudian Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional
Lihat Pasal 58 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 58 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
21
Lihat Pasal 59 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
22
Lihat Pasal 59 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
19
20
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yang dipegang oleh negara berlaku tanpa batas waktu23. Hak Cipta
atas Ciptaan yang Penciptanya tidak diketahui yang dipegang oleh
negara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut
pertama kali dilakukan Pengumuman24. Hak Cipta atas Ciptaan yang
dilaksanakan oleh pihak yang melakukan Pengumuman berlaku selama
50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan
Pengumuman25.
Masa berlaku perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan yang dilakukan
Pengumuman bagian per bagian dihitung sejak tanggal Pengumuman
bagian yang terakhir26. Dalam menentukan masa berlaku perlindungan
Hak Cipta atas Ciptaan yang terdiri atas 2 (dua) jilid atau lebih yang
dilakukan Pengumuman secara berkala dan tidak bersamaan waktunya,
setiap jilid Ciptaan dianggap sebagai Ciptaan tersendiri27.
Perlindungan Hak Cipta terhadap buku sebagaimana diatur di
Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g UU No 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahwa terdapat sanksi pidana apabila
terjadi tindak pidana Hak Cipta sebagaimana diatur dalam Pasal 113
(khususnya di Pasal 113 ayat (3)). Ketentuan yang dimaksud di Pasal
9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e dan/atau huruf g tersebut adalah
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki hak ekonomi untuk
melakukan:
1.

Penerbitan Ciptaan;

2.

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

3.

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

4.

Pengumuman Ciptaan.

Selanjutnya diatur bahwa setiap orang yang melaksanakan hak
ekonomi wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta28.
Perlindungan hak ekonomi bagi Pencipta dan Pemegang Hak terkait
terhadap pelanggaran Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau
huruf g yakni penerbitan Ciptaan, Penggandaan Ciptaan dalam segala
Lihat Pasal 60 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 60 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
25
Lihat Pasal 60 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
26
Lihat Pasal 61 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
27
Lihat Pasal 61 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
28
Lihat Pasal 9 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
23
24
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bentuknya, Pendistribusian Ciptaan atau salinannya, Pengumuman
Ciptaan. Untuk penggunaan secara komersial 29 dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)30. Kemudian
bagi setiap orang yang memenuhi unsur melanggar Pasal 9 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g yakni penerbitan Ciptaan,
Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya, Pendistribusian Ciptaan
atau salinannya, Pengumuman Ciptaan.Untuk penggunaan secara
komersial yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Pembajakan
yang dimaksud adalah penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak
Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan
dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi31.
Kemudian diatur bahwa setiap Orang yang tanpa izin Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau
Penggunaan secara Komersial Ciptaan32. Selanjutnya pengelola tempat
perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan
barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat
perdagangan yang dikelolanya 33. Perlindungan hukum terhadap
Pencipta dan Pemegang Hak Cipta diatur bahwa setiap orang yang
mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan
sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan
barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat
perdagangan yang dikelolanya, dipidana dengan pidana denda paling
banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)34.

29
enggunaan secara komersial adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai
sumber atau berbayar. Lihat Pasal 1 angka 24 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta.
30
Lihat Pasal 113 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
31
Lihat Pasal 1 angka 23 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
32
Lihat Pasal 9 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
33
Lihat Pasal 10 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
34
Lihat Pasal 114 UU No 28 Tahun 2014 tetnang Hak Cipta.
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E. Perlindungan Hak Terkait
Hak Terkait merupakan hak yang berkaitan dengan Hak Cipta,
yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser,
atau lembaga penyiaran35. Hak Terkait merupakan hak eksklusif yang
meliputi36:
1.

hak moral Pelaku Pertunjukan;

2.

hak ekonomi Pelaku Pertunjukan;

3.

hak ekonomi Produser Fonogram; dan

4.

hak ekonomi Lembaga Penyiaran.

Masa berlaku hak moral berlaku secara mutatis mutandis
terhadap moral pelaku pertunjukan37. Hak moral Pencipta berupa
tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan
sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum; menggunakan
nama aliasnya atau samarannya; dan mempertahankan haknya dalam
hal terjadi distorsi Ciptaan, multilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan,
atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya
berlaku tanpa batas waktu38. Kemudian masa berlaku hak moral
Pencipta berupa mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat dan mengubah judul dan anak judul Ciptaan39, berlaku
selama berlangsungnya jangka waktu Hak Cipta atas Ciptaan yang
bersangkutan40.
Masa berlaku pelindungan hak ekonomi terhitung mulai tanggal
1 Januari tahun berikutnya41. Masa berlaku perlindungan hak ekonomi
mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya adalah ketetapan yang diatur
di dalam persetujuan TRIPs (TRIPs Agreement) Pasal 14 ayat (5).
Contohnya jika suatu karya difiksasi tanggal 30 Oktober 2014 sejak saat
itu langsung mendapatkan perlindungan hukum dan jangka waktu 50
Lihat Pasal 1 angka 5 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 20 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
37
Lihat Pasal 62 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
38
Lihat Pasal 57 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf e
UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
39
Lihat Pasal 5 ayat (1) huruf c dan huruf d UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.
40
Lihat Pasal 57 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
41
Lihat Pasal 63 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
35
36
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(lima puluh) tahun dihitung sejak 1 Januari 201542. Perlindungan hak
ekonomi tersebut diperuntukkan bagi43:
1.

Pelaku Pertunjukan, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
pertunjukannya difiksasi dalam Fonogram atau audiovisual;

2.

Produser Fonogram, berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
Fonogramnya difiksasi; dan

3.

Lembaga Penyiaran, berlaku selama 20 (dua puluh) tahun sejak
karya siarannya pertama kali disiarkan.

Lihat Penjelasan Pasal 63 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 63 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

42

43
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BAB 6
HUKUM PERJANJIAN DAN LISENSI HAK
CIPTA BUKU

A. Hukum Perjanjian
Sunaryati Hartono1 mengatakan bahwa hukum (kaidah) itu bukan
merupakan tujuan, akan tetapi hanya merupakan jembatan yang harus
membawa kita pada ide yang dicita-citakan. Di dalam peraturan hukum
yang merupakan suatu pernyataan yang dibuat yang menentukan
seorang harus bertindak dalam keadaan tertentu menurut pola tertentu.
Asumsi yang terkandung dalam ketentuan seperti itu, adalah sesuatu
yang menjamin ketertiban. Namun dalam kenyataan, jaminan kepuasan
dari tindakan lain lebih besar daripada yang disediakan oleh hukum.
Pada titik ini, pilihan yang paling mungkin adalah tertuju pada tindakan
yang memberi paling logis dalam sistem situasi yang ia hadapi2.
Menurut Doorn3, tujuan-tujuan yang dirumuskan dalam ketentuan
hukum seringkali begitu kabur, sehingga memberi kesempatan kepada
pelaksananya untuk menambahkan/menafsirkan sendiri dalam konteks
situasi yang ia hadapi. Hubungan hukum yang dimaksud adalah suatu
hubungan yang diatur dan diakui oleh hukum dan menimbulkan
akibat hukum. Suatu hubungan yang berada di luar lingkungan hukum
bukanlah merupakan suatu perikatan. Dalam suatu hubungan hukum,
apabila salah satu pihak tidak menepati janji secara sukarela, maka
Sunaryati Hartono, Apakah Rule of Law, (Bandung: Alumni; 1976), hlm. 3.
Bandingkan dengan Arnold W. Thurman, “Law As Symbolism”, dalam
Vilhelm Aubert (ed), Sociology of Law, (Baltimore: Penguin Books; 1969 ), hlm. 48.
3
Satjipto Rahardjo, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan, (Bandung: Alumni;
1980), hlm. 74.
1
2
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pihak yang merasa dirugikan dapat menuntut di muka pengadilan atas
pemenuhan suatu prestasi4. Dalam konteks pembahasan ini, perjanjian
merupakan salah satu mekanisme yang dipilih/digunakan oleh para
pihak yang sering terjadi ketidaktepatan/cidera janji bilamana masingmasing pihak tidak saling menepati satu sama lain.
Berbicara mengenai perjanjian, dalam rumusan Pasal 1313 KUH
Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihakpihak mengikatkan diri menjadi tidak jelas untuk apa5. Suryodiningrat
sebagaimana dikutip oleh Agus Yudha Hernoko, menyanggah definisi
Perjanjian yang tercantum dalam bunyi Pasal 1313 KUH Perdata dengan
argumentasi sebagai berikut6.
1.

Hukum tidak ada sangkut pautnya dengan setiap perikatan, dan
demikian pula tidak ada sangkut pautnya dengan setiap sumber
perikatan, sebab apabila penafsiran dilakukan secara luas, setiap
janji adalah persetujuan;

2.

Perkataan perbuatan apabila ditafsirkan secara luas, dapat
menimbukan akibat hukum tanpa dimaksudkan (misal: perbuatan
yang menimbulkan kerugian sebagai akibat adanya perbuatan
melanggar hukum);

3.

Definisi Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai persetujuan
sepihak (unilateral), satu pihak sajalah yang berprestasi sedangkan
pihak lainnya tidak berprestasi (misal: schenking atau hibah).
Seharusnya persetujuan itu berdimensi dua pihak, di mana para
pihak saling berprestasi;

4.

Pasal 1313 KUH Perdata hanya mengenai persetujuan obligatoir
(melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak), dan tidak berlaku
bagi persetujuan jenis lainnya (misalnya: perjanjian liberatoir/
membebaskan; perjanjian di lapangan hukum keluarga; perjanjian
kebendaan; perjanjian pembuktian).

4
Etty Mulyati, Kredit Perbankan, Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro
Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia, (Bandung: Refika Aditama; 2016),
hlm. 96.
5
Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti; 2000), hlm. 224-225.
6
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, (Jakarta: Kencana; 2010), hlm. 16-17.

72

Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

Beberapa pakar hukum mendefinisikan perjanjian sebagai berikut.
1.

Handri Raharjo7
Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum di bidang harta
kekayaan yang didasari kata sepakat antara subjek hukum yang
satu dengan yang lain, dan diantara mereka (para pihak/subjek
hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang
satu berhak atas prestasi dan begitu juga subjek hukum yang lain
berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan
kesepakatan yang telah disepakati para pihak tersebut serta
menimbulkan akibat hukum.

2.

KRMT Tirtodiningrat8
Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat
di antara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat
hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.

3.

Salim H.S9
Menurut Salim H.S, definisi perjanjian dalam Pasal 1313 KUH
Perdata adalah memiliki kelemahan sebagai berikut :
a.

Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian;

b.

Tidak tampak asas konsensualisme;

c.

Bersifat dualisme.

Berdasarkan kelemahan tersebut, Salim H.S memberikan definisi
perjanjian atau kontrak sebagai hubungan hukum antara subjek hukum
satu dengan subjek hukum lain dalam bidang harta kekayaan. Subjek
hukum yang satu berhak atas prestasi dan begitu pula subjek hukum
lain berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang
telah disepakatinya.

7
Handri Raharjo, Hukum Perjanjian di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia;
2009), hlm. 42.
8
KRMT. Tirtodiningrat, Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak
Komersial, (Yogyakarta: Laksbang Mediatama; 2008), hlm. 14.
9
Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo
Persada; 2005), hlm. 15-17.
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Dari definisi perjanjian tersebut, maka dapat diambil unsur-unsur
dari suatu perjanjian yaitu10
1.

Adanya peristiwa hukum;

2.

Terdapat dua pihak atau lebih; dan

3.

Peristiwa hukum tersebut menimbulkan suatu perikatan diantara
para pihak-pihak dalam perjanjian tersebut.

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji
kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan
suatu hal. Dari peristiwa itu, timbullah suatu hubungan hukum di antara
dua orang tersebut yang dinamakan perikatan11.
Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang
membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian
perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang
diucapkan atau ditulis. Adapun yang dimaksud dengan perikatan adalah
suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak. Berdasarkan
hal tersebut, pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak
yang lain dan pihak lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan
tersebut. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditor atau
si berpiutang, sedangkan pihak yang berkewajiban memenuhi suatu
tuntutan disebut debitor atau si berutang12.
Konsep perjanjian atau kontrak adalah sebuah konsep yang
bermakna sama. Dalam yang sama maka perjanjian kerjasama harus
memenuhi unsur-unsur Pasal 1320 KUH Perdata13. Sahnya suatu
perjanjian harus dipenuhi 4 (empat) syarat sebagaimana diatur dalam
Pasal 1320 KUH Perdata. Syarat pertama dan kedua menyangkut
subjeknya atau pihak-pihak dalam perjanjian, sehingga disebut syarat
subjektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif
karena menyangkut objek dari perjanjian. Dalam syarat obyektif, jika
syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Artinya, dari
Gunawan Widjaja, Seri Aspek Hukum dalam Bisnis: Arbitrase vs Pengadilan
(Persoalan Kompetensi Absolut yang Tidak Pernah Selesai), (Jakarta: Kencana; 2008),
hlm. 96-97.
11
Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Intermasa; 1998), hlm. 1.
12
Ibid.
13
Zaenal Nasikin, “Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah dan Swasta Dalam
Penyediaan Infrastuktur Publik”, Jurnal Mimbar Hukum, (Yogyakarta: Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 25, No. 1, Februari; 2013), hlm. 59.
10
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semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada
suatu perikatan. Adapun dalam syarat subjektif, jika syarat itu tidak
dipenuhi, maka perjanjian tersebut sewaktu-waktu dapat dibatalkan.
Jadi, perjanjian yang telah dibuat tetap berlaku dan mengikat para pihak,
selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan dari salah satu
pihak14.
Syarat-syarat Pasal 1320 KUH Perdata tersebut, dapat dijabarkan
sebagai berikut15:
1.

Sepakat Mereka yang Mengikatkan Diri
Mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian
telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui
kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan
tidak ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan. Persetujuan tersebut
dapat dinyatakan secara tegas atau diam-diam16. Sepakat atau
persetujuan dapat dipahami sebagai suatu perjumpaan nalar.
“Agreement is a coming together of mind, a coming together in opinion
or determination, the coming together in accord of two minds on a given
proposition. The union or two more minds in a thing done or to be done, a
mutual assents to do thing agreement is a broarder term e.g. an agreement
might lack an essential element of contract”.
Persetujuan adalah perjumpaan dari dua atau lebih nalar tentang
sesuatu hal yang dapat dilakukan atau akan dilakukan secara luas.
Persetujuan ditafsirkan sebagai suatu kesepakatan timbal-balik
melakukan sesuatu.

2.

Kecakapan Untuk Membuat Perikatan
Kecakapan untuk membuat perikatan merupakan suatu syarat
umum untuk dapat melakukan perbuatan secara sah, yaitu harus
sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu
peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan
tertentu17.

Subekti, Op.,cit, hlm. 20.
Etty Mulyati, Op.,cit, hlm. 97-98.
16
Riduan Syahrani, Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata, (Bandung: Alumni;
1992), hlm. 214.
17
Ibid, hlm. 217.
14
15
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3.

Suatu Hal Tertentu Berkaitan Dengan Prestasi Atau Objek Dari
Perjanjian
Berdasarkan Pasal 1333 KUH Perdata, barang yang dapat menjadi
objek perjanjian harus tertentu, setidaknya harus sudah ditentukan
jenisnya, sedangkan jumlahnya tidak ditentukan juga tidak menjadi
suatu halangan asalkan jumlah itu dapat ditentukan atau dihitung.
Pasal 1334 KUH Perdata juga menyatakan bahwa barang-barang
yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi objek suatu
perjanjian.

4.

Suatu Sebab Atau Causa yang Halal
Maksudnya adalah tujuan dari perjanjian atau persetujuan tersebut.
Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu perjanjian tanpa
sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau
terlarang dan tidak mempunyai kekuatan. Selain itu, dalam Pasal
1337 KUH Perdata ditentukan bahwa suatu sebab dalam perjanjian
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan
ketertiban umum.

Di dalam hukum perjanjian dikenal beberapa asas penting. Asasasas merupakan jantung dari aturan hukum tersebut. Dalam hukum
perjanjian asas-asas tersebut antara lain18:
1.

Asas konsensualisme
Konsensualisme artinya kesepakatan. Asas ini dapat ditemukan
dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu pada syarat sepakat mereka
yang mengikatkan dirinya. Pada dasarnya, suatu perjanjian sudah
ada sejak tercapainya kata sepakat di antara para pihak dalam
perjanjian tersebut. Untuk perjanjian-perjanjian tertentu, asas ini
tidak dapat diterapkan, misalnya dalam perjanjian kredit di mana
terdapat ketentuan yang mengharuskan adanya suatu perjanjian
tertulis yang mendasarinya. J. Satrio menyebut perjanjian yang
demikian sebagai perjanjian formal19.

Ibid, hlm. 98-101.
J. Satrio, Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya, (Bandung: Citra Aditya
Bakti; 1996), hlm. 50.
18
19
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2.

Asas kekuatan mengikat
Asas kekuatan mengikat adalah suatu asas yang menentukan
bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah akan mengikat
para pihak yang bersangkutan sebagaimana mengikatnya undangundang. Keterikatan para pihak dalam suatu perjanjian tidak hanya
terbatas pada apa yang diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala
sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan,
kebiasaan, atau undang-undang sebagaimana dinyatakan dalam
Pasal 1339 KUH Perdata.
Asas kekuatan mengikat diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) dan ayat
(2) KUH Perdata yang menyatakan bahwa :

3.

a.

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai
undang-undang bagi mereka yang membuatnya;

b.

Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain
dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan
yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Asas kebebasan berkontrak
Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang menyatakan
bahwa setiap orang pada dasarnya boleh membuat kontrak (atau
perjanjian) tentang apapun, asalkan tidak bertentangan dengan
undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum 20. Dengan
kebebasan membuat perjanjian tersebut, berarti orang dapat
menciptakan hak-hak perseorangan yang tidak diatur dalam Buku
III KUH Perdata, tetapi diatur sendiri dalam perjanjian sebab
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang
bagi mereka yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)21.

Freedom of contract as the liberty or ability to enter into agreement with
others. Asas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian Indonesia
meliputi ruang lingkup sebagai berikut22:

Riduan Syahrani, Op.,cit, hlm. 212.
Ibid.
22
Sutan Remy Sjahdeiny, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang
Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank Di Indonesia, (Jakarta: Institut Bankir
Indonesia; 1993), hlm. 47.
20
21
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a.

Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian;

b.

Kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian;

c.

Kebebasan untuk menentukan atau memilih causa dari
perjanjian yang akan dibuatnya;

d.

Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian;

e.

Kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian; dan

f.

Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan
undang-undang yang bersifat opsional.

Pemahaman asas kebebasan berkontrak di sini bukan dalam
pengertian kebebasan absolut karena dalam kebebasan tersebut terdapat
berbagai pembatasan, antara lain oleh undang-undang, ketertiban
umum, dan kesusilaan23. Freedom of contract is an essential legal aspect of
individual freedom. Kebebasan berkontrak masih dianggap aspek yang
esensial dari kebebasan individu, tetapi tidak lagi mempunyai nilai
absolut seperti pada abad yang lalu. Akan tetapi, bukan berarti setiap
orang dapat sebebas-bebasnya membuat suatu perjanjian, tetap ada
batasan-batasan terhadap asas kebebasan berkontrak ini, diantaranya24
1.

Pembatasan sendiri yang disebutkan dalam Pasal 1338 KUH Perdata
terlihat dari kata-kata “semua perjanjian yang dibuat secara sah ...”
dan untuk syarat sahnya suatu perjanjian, kembali mengacu pada
Pasal 1320 KUH Perdata tentang syarat-syarat sahnya perjanjian;

2.

Pembatasan berdasarkan Pasal 1332 KUH Perdata di mana
dinyatakan bahwa barang-barang yang dapat diperdagangkan
(mempunyai nilai ekonomis) saja yang dapat menjadi objek
perjanjian;

3.

Pembatasan berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata di mana
dinyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan
itikad baik; dan

4.

Pembatasan dengan adanya campur tangan negara terhadap isi
suatu perjanjian, misalnya dalam bidang ketenagakerjaan dalam
pemberian upah bagi pekerja, besarnya harus sesuai dengan

Subekti, Op.,Cit, hlm. 13.
Ronny Sautma Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk
Tabungan Deposito, (Bandung: Citra Aditya Bakti; 1995), hlm. 10.
23
24

78

Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

ketentuan mengenai Upah Minimum Regional yang ditetapkan
pemerintah.
Adanya pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan
berkontrak terjadi karena para pihak seringkali tidak mempunyai
bargaining power atau kekuatan penawaran yang seimbang atau sederajat.
Keadaan ini menyebabkan rasa ketidakadilan di antara para pihak,
khususnya pihak yang tidak mempunyai bargaining power atau kekuatan
untuk menawar yang seimbang atau sederajat25. Berdasarkan asas
kebebasan berkontrak, di dalam masyarakat timbullah berbagai macam
perjanjian yang dikenal dengan perjanjian tidak bernama. Artinya,
perjanjian-perjanjian yang tidak diatur secara khusus oleh KUH Perdata,
misalnya undang-undang hanya mengatur pinjam-meminjam, tetapi
dalam praktiknya timbul suatu perjanjian yang dinamakan perjanjian
kredit. Perjanjian kredit bukanlah perjanjian pinjam-meminjam seperti
yang dimaksud dalam Buku III KUH Perdata26.
Berkaitan dengan asas kebebasan berkontrak dan sistem terbuka
dalam hukum perjanjian, ini berarti bahwa perkembangan perjanjian
pada perbankan adalah perjanjian kredit sebagai perjanjian yang
mempunyai landasan hukum bagi eksistensinya. “Freedom of contract
is an essential legal aspect of individual freedom”. Kebebasan berkontrak
adalah aspek esensial dari kebebasan individu27.
4.

Asas itikad baik
Kesepakatan dalam perjanjian yang diwujudkan secara lisan
maupun tertulis dengan penandatanganan perjanjian oleh para
pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik yang terkandung
dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang memuat ketentuan
imperatif, yaitu “perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.
Namun KUH Perdata tidak memberikan penjelasan tentang makna
asas itikad baik yang perlu diperhatikan dalam pembuatan dan
pelaksanaan perjanjian tersebut. Itikad baik adalah istilah yang
merupakan terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu te goede trouw,
dan dari bahasa Inggris, yaitu ‘in good faith”28.

Etty Mulyati, Op.,Cit, hlm. 101.
Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: Citra
Aditya Bakti; 2001), hlm. 25.
27
Etty Mulyati, Op.,Cit, hlm. 102.
28
Muhammad Syaifuddin, Op.,Cit, hlm. 93.
25

26
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Menurut Ridwan Khairandy, itikad baik dalam perjanjian dibedakan
antara itikad baik praperjanjian (precontractual good faith) dan itikad
baik pelaksanaan perjanjian (good faith on contract performance). Kedua
macam itikad baik tersebut mempunyai makna yang berbeda. Itikad baik
di dalam fase praperjanjian disebut juga sebagai itikad baik subjektif.
Kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan perjanjian disebut itikad
baik objektif29.
Simposium Hukum Perdata Nasional yang diselenggarakan oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada 1981, mengartikan
itikad baik, yaitu30:
a.

Kejujuran pada waktu membuat perjanjian;

b.

Pada tahap pembuatan ditekankan apabila perjanjian dibuat
dihadapan pejabat, para pihak dianggap beritikad baik (meskipun
ada juga pendapat yang menyatakan keberatannya);

b.

Sebagai kepatutan dalam tahap pelaksanaan, yaitu terkait suatu
penilaian baik terhadap perilaku para pihak dalam melaksanakan
apa yang telah disepakati dalam perjanjian, semata-mata bertujuan
untuk mencegah perilaku yang tidak patut dalam pelaksanaan
perjanjian tersebut.

Itikad baik pra perjanjian, adalah itikad yang harus ada pada saat
para pihak melakukan negosiasi. Itikad baik pra perjanjian ini bermakna
kejujuran (honesty). Itikad baik ini disebut itikad baik yang bersifat
subjektif, karena didasarkan pada kejujuran para pihak yang melakukan
negosiasi. Itikad baik pelaksanaan perjanjian yang disebut sebagai
itikad baik objektif mengacu kepada isi perjanjian. Isi perjanjian harus
rasional dan patut. Isi perjanjian adalah kewajiban dan hak para pihak
yang mengadakan perjanjian, Kewajiban dan hak tersebut harus rasional
dan patut. Itikad baik pelaksanaan perjanjian juga dapat bermakna
melaksanakan secara rasional dan patut31.

29
Ridwan Khairandy, Iktikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, (Jakarta; Fakultas
Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia; 2004), hlm. 92.
30
adan Pembinaan Hukum Nasional, Simposium Hukum Perdata Nasional,
Kerjasama Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dan Fakultas Hukum
Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 21-23 Desember.
31
Ibid.
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Menurut Agus Yudha Hernoko, dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH
Perdata tersimpul asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme
dan daya mengikat perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut
tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terdapat dalam
pasal tersebut berada dalam satu sistem yang padu dan integratif
dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya
perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang
membuatnya (pacta sunt servanda), pada situasi tertentu daya berlakunya
(strekking) dibatasi, antara lain dengan itikad baik32.
Dalam hukum perjanjian, prinsip itikad baik dalam sistem hukum
kontinental merupakan prinsip yang sangat penting yang menitik
beratkan hubungan para pihak, karena lebih berfungsi sebagai sendi33.
Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Subekti, yang menyatakan bahwa
itikad baik berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata merupakan
satu dari beberapa sendi yang terpenting dari hukum perjanjian, yang
memberikan kekuasaan kepada hakim untuk mengawasi pelaksanaan
suatu perjanjian, agar tidak melanggar kepatutan dan keadilan34. Pasal
1338 ayat (1) KUH Perdata menuntut kepastian hukum, dalam arti
syarat-syarat dan norma-norma hukum konkrit dan individual (pasalpasal) dalam perjanjian itu harus dilaksanakan, sedangkan Pasal 1338
ayat (3) KUH Perdata menuntut adanya kepatutan dan keadilan,
dalam arti tuntutan adanya kepastian hukum yang berupa pelaksanaan
perjanjian tidak boleh melanggar norma-norma kepatutan dan nilainilai keadilan.
Menurut J.M.van Dunne daya berlaku itikad baik (goede trouw; good
faith) meliputi seluruh proses perjanjian atau diibaratkan dengan “the
rise and full of contract”. Dengan demikian itikad baik meliputi 3 (tiga)
fase perjalanan perjanjian, yaitu:
a.

pre contractuele fase;

b.

contractuele fase, dan

c.

postcontractuele fase.

Agus Yudha Hernoko, Op.,Cit, hlm. 134.
Grace Xavier, “Global Harmonization of Contract Laws Fact, or Fixtion?”Contruction
Law Journal, Vol. 2, No. 1, 2004, p. 13 dalam Cindrawati, “Prinsip Good Faith (Itikad
Baik) dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional”, Jurnal Mimbar Hukum, Fakultas
Hukum Universitas Gajah Mada, Vol. 26, No. 2, Yogyakarta, 2014, hlm. 190-191.
34
Subekti, Op.,Cit.
32
33
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Apabila perjanjian tidak sesuai dengan maksud para pihak, para
pihak dapat menggunakan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan Pasal
1339 KUH Perdata (itikad baik) agar perjanjian yang patut dan pantas
sesuai asas kepatutan yang membawa pada keadilan. Oleh karena itu,
perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan kepatutan karena
itikad baik dan kepatutan memiliki tujuan sama, yaitu untuk mencapai
keadilan yang diharapkan.
Dalam Pasal 1338 KUH Perdata dipakai istilah “semua” yang
menunjukkan bahwa perjanjian dimaksudkan secara umum, baik
perjanjian bernama maupun tidak bernama. Dengan demikian,
terkandung asas kebebasan berkontrak yang pelaksanaannya dibatasi
oleh hukum yang sifatnya memaksa35. Kemudian asas itikad baik yang
tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menyebutkan,
“perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas ini merupakan
asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditor dan debitor harus
melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau
keyakinan yang teguh maupun kemauan baik dari para pihak.
Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata tersebut diatas, pada umumnya
selalu dihubungkan dengan Pasal 1339 KUH Perdata, bahwa perjanjian
tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya,
melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya perjanjian dituntut
berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau undang-undang36.
Di dalam ketentuan Pasal 1.7. prinsip The International Institute
For the Unification of privat Law (UNIDROIT) menyatakan bahwa
“each party must act in accordance with good faith and fair dealing in
international trade” and the Parties may not exclude or limit their duty”.
Ada 3 (tiga) unsur prinsip itikad baik dan transaksi jujur sebagai
prinsip dasar, yaitu itikad baik dan transaksi jujur sebagai prinsip
dasar yang melandasi kontrak, dalam UPICCS (UNIDROIT Principle of
International Commercial Contracts) ditekankan pada praktek perdagangan

Ibid.
Substansi Pasal 1339 KUH Perdata pada prinsipnya mempunyai kandungan
yang sama dengan Pasal 6.248 Paragraf 1 NBW (New Burgerlijk Wetboek) Belanda
yang menyatakan bahwa, “perjanjian tidak hanya mengikat apa yang secara tegas
disepakati, tetapi juga apa yang menurut sifat perjanjian yang berasal dari hukum,
kebiasaan, atau kewajaran dan kepatutan (reasonableness and equity)”.
35
36
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Internasional dan bersifat memaksa37. Hal tersebut sangat diperlukan
guna mendorong diterapkannya prinsip itikad baik dan kewajaran dalam
bertransaksi, pada khususnya di era perdagangan bebas saat ini yang
menuntut kecepatan yang memerlukan teknologi termutakhir. Dengan
terjadinya keseimbangan hak dan kewajiban sehingga lebih menjaga
proposionalitas para pihak yang berhubungan dalam transaksi tetap
pada posisi yang berimbang.
Asas-asas dalam perjanjian komersial menurut UNIDROIT sebagai
berikut38: asas kebebasan berkontrak, asas itikad baik (good faith)
dan transaksi jujur (fair dealing), asas diakuinya kebiasaan transaksi
bisnis di negara setempat, asas kesepakatan melalui penawaran
(offer) dan penerimaan (acceptance) atau melalui tindakan, asas
larangan bernegosiasi dengan itikad buruk, asas kewajiban menjaga
kerahasiaan, asas perlindungan pihak lemah dari syarat-syarat baku,
asas syarat sahnya perjanjian, asas dapat dibatalkannya perjanjian bila
mengandung perbedaan besar (gross disparity), asas contra proferentem
dalam penafsiran perjanjian baku, asas menghormati perjanjian ketika
terjadi kesulitan, dan asas pembebasan tanggung jawab dalam keadaan
memaksa (overmacht).
Asas-asas hukum dapat saja timbul dari pandangan akan kepantasan
dalam pergaulan sosial yang kemudian diadopsi oleh pembuat undangundang sehingga menjadi aturan hukum. Sebagai contoh asas itikad baik
telah dituangkan ke dalam undang-undang sehingga menjadi aturan
hukum. Akan tetapi, tidak semua asas hukum dapat dituangkan menjadi
aturan hukum. Meskipun demikian, asas ini tidak boleh diabaikan begitu
saja, melainkan harus tetap dirujuk39. Upaya untuk menemukan asas
hukum tersebut juga dilakukan dengan cara mencari sifat-sifat umum
(kesamaan-kesamaan) dalam norma peraturan yang konkret40.
Cindrawati, Op.,Cit, hlm. 191.
Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip UNIDROIT sebagai Sumber Hukum Kontrak
dan Penyelesaian Bisnis Internasional, (Jakarta: Sinar Grafika; 2004), hlm. 36.
39
Peter Mahmud Marzuki, Arti Penting Hermeneutik dalam Penerapan Hukum,
Pidato Pengukuhan Guru Besar disampaikan pada Pengukuhan Jabatan Guru Besar
dalam Bidang Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 17 Desember
2005, hlm. 23-24.
40
Herlien Budiono, Asas Keseimbangan bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum
Perjanjian Berlandaskan Asas-asas di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti; 2006),
hlm. 94.
37
38
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Pengujian itikad baik harus dilakukan untuk setiap tahap
perjanjian, baik tahap prapembuatan (perancangan) perjanjian, tahap
pembuatan (penandatanganan) perjanjian dan tahap pasca pembuatan
(pelaksanaan) perjanjian. Secara subjektif keadaan ketidaktahuan
akan mengakibatkan satu pihak dalam keadaan tidak melaksanakan
perjanjian. Pengujian objektif terhadap itikad baik dengan kepatutan
harus cermat dan mendalam, karena kepatutan senantiasa mengalami
perubahan sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianut oleh
warga masyarakat.

B. Arti Penting Lisensi Hak Cipta
Lisensi merupakan izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak
Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat
tertentu41. Selanjutnya dengan adanya lisensi Hak Cipta, maka Pencipta
dan Pemegang Hak Terkait dapat menerima royalti sebagai imbalan atas
pemanfaatan Hak Ekonomi suatu Ciptaan atau Produk Hak Terkait yang
diterima oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait42.
Perjanjian Lisensi Hak Cipta, atau Lisensi Hak Cipta harus
memenuhi syarat sebab yang halal, artinya isi Perjanjian Lisensi
tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum
dan kesusilaan. Misalnya, Pasal 82 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta menyebutkan bahwa perjanjian Lisensi dilarang
memuat ketentuan yang dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia. Isi perjanjian Lisensi dilarang bertentangan
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan43 dan perjanjian
lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau mengambil
alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya44.
Kemudian berkaitan dengan syarat sah perjanjian, harus
diperhatikan bahwa berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata, suatu
pengalihan hak selain harus didasarkan pada perjanjian yang dibuat
secara sah sebagai alas hak atau titel yang sah, juga harus dilakukan
Lihat Pasal 1 angka 20 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 1 angka 21 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
43
Lihat Pasal 82 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
44
Lihat Pasal 82 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
41
42
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oleh pihak yang berwenang mengalihkan hak tersebut. Ketentuan ini
merupakan penerapan dari asas “nemo plus iuris in alium transferee potest
quam ipse hibet”. Artinya, tiada seorangpun yang dapat menyerahkan
hak-haknya kepada orang lain melebihi dari hak yang dimilikinya.
Karena itu dalam suatu Pengalihan Hak maupun Lisensi Hak Cipta
harus dilakukan oleh Pencipta,atau Pemegang Hak Cipta.

C. Lisensi Hak Cipta
Pada Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mengatur bahwa kecuali diperjanjikan lain45, Pemegang Hak Cipta
atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak
lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan46:
1.

penerbitan Ciptaan;

2.

penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

3.

penerjemahan Ciptaan;

4.

pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan;

5.

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

6.

pertunjukan Ciptaan;

7.

Pengumuman Ciptaan;

8.

Komunikasi Ciptaan; dan

9.

penyewaan Ciptaan.

Kemudian diatur bahwa perjanjian lisensi oleh Pelaku Pertunjukan
mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan47:
1.

Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

2.

Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

3.

Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara dan bentuk
apapun;

4.

Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;

Lihat Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 9 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
47
Lihat Pasal 23 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
45
46
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5.

Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;

6.

penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.

Perjanjian lisensi untuk Produser Fonogram mencakup hak
melaksanakan sendiri, memberikan izin, atau melarang pihak lain
untuk melakukan48:
1.

Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun49;

2.

Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

3.

penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

4.

penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat
diakses publik.

Selanjutnya diatur perjanjian lisensi untuk Lembaga Penyiaran
mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri, memberi izin, atau
melarang pihak lain untuk melakukan50:
1.

Penyiaran ulang siaran;

2.

Komunikasi siaran;

3.

Fiksasi siaran; dan/atau

4.

Penggandaan fiksasi siaran.

Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak
melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait. Kecuali diperjanjikan
lain, pelaksanaan perbuatan perjanjian lisensi disertai kewajiban
penerima Lisensi untuk memberikan Royalti kepada Pemegang Hak
Cipta atau pemilik Hak Terkait selama jangka waktu Lisensi51. Kemudian
untuk penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti
dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta
atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi52. Besaran Royalti dalam
Lihat Pasal 24 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, bahwa yang dimaksud dengan cara atau bentuk apapun antara lain meliputi:
perubahan rekaman dari format fisik (compact disc/video compact disc/digital video
disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3 Audio (Mp3), Waveform Audio Format
(WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau perubahan dari buku menjadi buku
audio.
50
Lihat Pasal 25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
51
Lihat Pasal 80 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
52
Lihat Pasal 80 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
48
49
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perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan kelaziman praktik yang
berlaku dan memenuhi unsur keadilan53. Mengenai penghitungan dan
pengenaan Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar
perhitungan besaran royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar, luas
ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/
praktik yang lazim dilakukan54.
Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak
Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi kepada
pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan Pasal
25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Maknanya
bahwa pihak ketiga dengan pemberian izin atau lisensi dari Pemegang
Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait untuk dapat melakukan perbuatan
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24
ayat (2), dan Pasal 25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, yakni:
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait berhak memberikan
Lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian tertulis untuk
melaksanakan perbuatan55:
1.

Penerbitan Ciptaan;

2.

Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;

3.

Penerjemahan Ciptaan;

4.

pengadaptasian, pengaransemen, atau pentransformasian Ciptaan;

5.

Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;

6.

Pertunjukan Ciptaan;

7.

Pengumuman Ciptaan;

8.

Komunikasi Ciptaan;

9.

penyewaan Ciptaan.

Bagi Pelaku Pertunjukan, berhak untuk melaksanakan sendiri,
memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan56:
Lihat Pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Penjelasan Pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
55
Lihat Pasal 9 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
56
Lihat Pasal 23 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
53
54
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1.

Penyiaran atau komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;

2.

Fiksasi dari pertunjukannya yang belum difiksasi;

3.

Penggandaan atas fiksasi pertunjukannya dengan cara dan bentuk
apapun;

4.

Pendistribusian atas fiksasi pertunjukan atau salinannya;

5.

Penyewaan atas fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik;

6.

penyediaan atas fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik57

Bagi Produser Fonogram mempunyai hak untuk melaksanakan
sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan58:
1.

Penggandaan atas fonogram dengan cara atau bentuk apapun;

2.

Pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;

3.

penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan

4.

penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat
diakses publik.

Bagi Lembaga Penyiaran mempunyai hak untuk melaksanakan
sendiri, memberi izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan59:
1.

Penyiaran ulang siaran;

2.

Komunikasi siaran;

3.

Fiksasi siaran; dan/atau

5.

Penggandaan fiksasi siaran.

Pengaturan yang ada di undang-undang selanjutnya adalah
terkait dengan perjanjian lisensi harus dicatatkan oleh Menteri
dalam daftar umum perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai
biaya. Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan bahwa
perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan
kerugian perekonomian Indonesia, dan isi Perjanjian Lisensi dilarang
bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
Lihat Pasal 24 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penjelasan Pasal 24 ayat (2) huruf a, bahwa yang dimaksud dengan cara atau
bentuk apapun antara lain meliputi: perubahan rekaman dari format fisik (compact
disc/video compact disc/digital video disc) menjadi format digital (Mpeg-1 Layer 3
Audio (Mp3), Waveform Audio Format (WAV), Mpeg-1 Layer 4 Audio (Mp4), atau
perubahan dari buku menjadi buku audio.
59
ihat Pasal 25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
57
58
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Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan atau
mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya60 tidak dapat
dicatat dalam daftar umum perjanjian Lisensi61. Kemudian jika Perjanjian
Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, perjanjian Lisensi tersebut
tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga62.

D. Lisensi Wajib
Lisensi wajib merupakan Lisensi untuk melaksanakan penerjemahan
dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan
sastra yang diberikan berdasarkan keputusan Menteri atas dasar
permohonan untuk kepentingan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan
serta kegiatan penelitian dan pengembangan63. Setiap orang dapat
mengajukan permohonan lisensi wajib terhadap Ciptaan dalam bidang
ilmu pengetahuan dan sastra untuk kepentingan pendidikan, ilmu
pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan kepada
Menteri64.
Melalui permohonan lisensi wajib, Menteri dapat65:
1.

mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

2.

mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk
memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan
penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara
Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan dalam hal
Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan tidak melaksanakan
sendiri; atau

3.

menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau
Penggandaan Ciptaan dalam hal Pemegang Hak Cipta tidak
melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Lihat Pasal 82 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 83 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
62
Lihat Pasal 83 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
63
Pasal 84 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
64
Lihat Pasal 85 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
65
Lihat Pasal 86 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
60
61
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Kewajiban melaksanakan penerjemahan dilaksanakan setelah lewat
jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Ciptaan di bidang ilmu pengetahuan
dan sastra dilakukan. Pengumuman selama karya tersebut belum pernah
diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia66. Kewajiban melakukan
Penggandaan dilaksanakan setelah lewat jangka waktu67:
1.

3 (tiga) tahun sejak buku di bidang matematika dan ilmu
pengetahuan alam dilakukan Pengumuman dan buku tersebut
belum pernah dilakukan Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia;

2.

3 (tiga) tahun sejak buku di bidang ilmu sosial dilakukan
Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan
Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan

3.

3 (tiga) tahun sejak buku di bidang seni dan sastra dilakukan
Pengumuman dan buku tersebut belum pernah dilakukan
Penggandaan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerjemahan atau penggandaan hanya digunakan di wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia68. Kemudian pelaksanaan ketentuan
yang mewajibkan Pemegang Hak Cipta yang bersangkutan untuk
memberikan izin kepada pihak lain untuk melaksanakan penerjemahan
dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia
dalam waktu yang ditentukan dalam hal Pemegang Hak Cipta yang
bersangkutan tidak melaksanakan sendiri; atau menunjuk pihak lain
untuk melakukan penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan dalam
hal Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajiban69 disertai
imbalan yang wajar70. Selanjutnya penghitungan dan pengenaan
besaran Royalti perlu memperhatikan elemen yang merupakan dasar
penghitungan besaran Royalti, misalnya jumlah kursi, jumlah kamar,
luas ruangan, jumlah eksemplar yang disalin, sesuai dengan kebiasaan/
praktik yang lazim dilakukan71.

Lihat Pasal 86 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 86 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
68
Lihat Pasal 86 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
69
Lihat Pasal 86 ayat (1) huruf b dan huruf c UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.
70
Lihat Pasal Lihat Pasal 86 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
71
Lihat Penjelasan Pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
66
67
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BAB 7
PENGALIHAN HAK CIPTA ATAS BUKU

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual
yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena
mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di
dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi
kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan
berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan
adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta
menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional.
Hak Cipta juga dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia1.
Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan2.
Hak Cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud3, dan dapat
beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian, karena4:
a.

Pewarisan;

b.

Hibah;

c.

Wakaf;

d.

Wasiat;

e.

Perjanjian tertulis; atau

f.

Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Lihat Pasal 16 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 16 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3
Lihat Pasal 16 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4
Lihat Pasal 16 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
1
2
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Pengertian “dapat beralih atau dialihkan” hanya hak ekonomi,
sedangkan hak moral tetap melekat pada diri Pencipta. Pengalihan Hak
Cipta harus dilakukan secara jelas dan tertulis baik dengan atau tanpa akta
notaris5. Kemudian mengenai “sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain, pengalihan yang
disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran perusahaan atau badan
hukum di mana terjadi penggabungan atau pemisahan aset perusahaan6.

A. Waris
Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan
hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan
siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya
masing-masing7. Di dalam hukum waris melibatkan subjek hukum
yakni pewaris8, ahli waris9, dan anak angkat10. Kemudian terdapat
objek hukum waris yang dikenal dengan istilah harta peninggalan11,
harta waris12, dan hibah13. Di samping itu dikenal adanya wasiat, yakni
Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.
7
Lihat Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam.
8
Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan
meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli
waris dan harta peninggalan. Lihat Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.
9
Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai
hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan
tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Lihat Pasal 171 huruf c
Kompilasi Hukum Islam.
10
Anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya seharihari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua
asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Lihat Pasal 171
huruf h Kompilasi Hukum Islam.
11
Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang
berupa benda yang menjadi miliknya atau hak-haknya. Lihat Pasal 171 huruf d
Kompilasi Hukum Islam.
12
Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah
digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya
pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.
Lihat Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.
13
Hibah adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan
dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki. Lihat Pasal
171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.
5
6
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pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga
yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia14.
Di dalam hukum Islam dikenal dengan istilah Al-miirats, dalam
bahasa Arab adalah bentuk mashdar (infinitif) dan kata waritsa-yaritsuirtsan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa ialah “berpindahnya sesuatu
dari seseorang kepada orang lain”, atau dari suatu kaum kepada kaum
lain. Pengertian menurut bahasa tidak terbatas hanya pada hal-hal yang
berkaitan dengan harta, tetapi mencakup harta benda dan non-harta
benda15. Sedangkan makna Al-Miirats menurut istilah yang dikenal para
ulama ialah berpindahnya hak kepemilikan dari orang yang meninggal
kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa
harta (uang), tanah, atau apa saja yang berupa hak milik legal secara syar’i16.
Di dalam hukum Islam dikenal adanya rukun dan syarat waris.
Antara rukun dan syarat ada perbedaan dalam pengertiannya. Rukun
waris ialah sesuatu yang harus ada dalam suatu waris dan merupakan
hakikat dari waris itu sendiri. Jadi tanpa adanya salah satu rukun,
waris tidak mungkin dilaksanakan. Sedangkan yang dimaksud dengan
syarat waris ialah sesuatu yang harus ada dalam waris akan tetapi tidak
termasuk dalam hakikat waris itu sendiri. Kalau salah satu syarat dari
waris itu tidak dipenuhi, maka waris itu tidak sah.
Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu
Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi
bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa beragama menurut
ayahnya atau lingkungannya17. Seorang terhalang menjadi ahli waris
apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai hukum yang
tetap, dihukum karena18:
1.

dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau
menganiaya berat para pewaris;

2.

dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan
bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam
dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.

Lihat Pasal 171 huruf f Kompilasi Hukum Islam.
Muhammad Ali Assh-Sabuni, Hukum Waris Islam, (Depok: Senja Publishing;
2015), hlm. 32.
16
Ibid.
17
Lihat Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam.
18
Lihat Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam.
14
15
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Kelompok ahli waris terdiri dari19:
1.

2.

menurut hubungan darah:
a.

golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara
laki-laki, paman, kakek.

b.

golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan,
saudara perempuan dari nenek.

menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Apabila ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya:
anak, ayah, ibu, janda atau duda. Tanggung jawab ahli waris terhadap
hutang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai
harta peninggalannya20. Kemudian diatur mengenai kewajiban ahli waris
terhadap pewaris, yakni21:
1.

mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

2.

menyelesaikan baik hutang-hutang berupa pengobatan, perawatan,
termasuk kewajiban pewaris maupun penagih piutang;

3.

menyelesaikan wasiat pewaris;

4.

membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Di dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta diatur mengenai
waris, yaitu:
1.

Setiap orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial,
Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi
atas Potret yang dibuatnya guna kepentingan reklame atau
periklanan secara komersial tanpa persetujuan tertulis dari orang
yang dipotret atau ahli warisnya22.

2.

Penggunan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman,
Pendistribusian, dan/atau Komunikasi Potret yang memuat Potret
2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari orang
yang ada dalam Potret atau ahli warisnya23.

Lihat Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.
Lihat Pasal 175 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.
21
Lihat Pasal 175 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.
22
Lihat Pasal 12 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada
Penjelasan Pasal ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan reklame
atau periklanan” adalah pemuatan potret antara lain pada iklan, banner, billboard,
kalender, dan pamflet yang digunakan secara komersial.
23
Lihat Pasal 12 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
19
20
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3.

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 wasiat24.

4.

Pencipta, pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait
atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak
memperoleh ganti rugi25.

5.

Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak
lain tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk
menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan
tanpa persetujuan Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta26
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yakni:

6.

a.

tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada
salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk
umum;

b.

menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c.

mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam
masyarakat;

d.

mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e.

mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan,
mutilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat
merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan kepada pihak lain
tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli warisnya untuk
menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan
tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar hak moral
Pelaku Pertunjukan27 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, yakni:
a.

namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali
disetujui sebaliknya; dan

b.

tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, modifikasi Ciptaan,
atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya kecuali disetujui sebaliknya.

Lihat Pasal 19 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 96 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
26
Lihat Pasal 98 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
27
Lihat Pasal 98 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
24
25
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7.

Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret atau
ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,
Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas Potret
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1228 untuk kepentingan reklame
atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik dalam media
elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan pidana denda
paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)29.

B. Hibah
Di dalam sistim hukum Anglo Saxon, hibah (donation) dimasukkan
dalam Hukum Benda (Law of Property) jadi tidak digolongkan ke dalam
Hukum Perjanjian (Law of Contract). Sebabnya adalah karena menurut
hukum Inggris untuk suatu perjanjian (contract) diperlukan adanya
suatu consideration (imbalan)30. Menurut Pasal 1666 KUH Perdata,
penghibahan (bahasa Belanda: schenking, bahasa Inggris: donation) adalah
suatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan
cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu
barang guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan
itu31. Hibah hanyalah dapat mengenai barang-barang yang sudah ada.
Jika ia meliputi barang-barang yang akan ada di kemudian hari, maka
sekedar mengenai itu hibahnya adalah batal (Pasal 1667 KUH Perdata)32.
Terkait dengan waris, apabila ditinjau dari pengertiannya, tidak
ada hubungan atau ketertarikan secara langsung antara hibah dan
waris. Sebab hibah adalah aqad yang ditujukan untuk pemberian harta
milik seseorang kepada orang lain di waktu masih hidup tanpa adanya
Pasal 12 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatakan:
Setiap Orang dilarang melakukan Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan,
Pengumuman, Pendistribusian, dan/atau Komunikasi atas Potret yang
dibuatnya guna kepentingan reklame atau periklanan secara komersial tanpa
persetujuan tertulis dari orang yang dipotret atau ahli warisnya.
(2) Penggunaan Secara Komersial, Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian,
dan/atau Komunikasi Potret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
memuat Potret 2 (dua) orang atau lebih, wajib meminta persetujuan dari
orang yang ada dalam Potret atau ahli warisnya.
29
Lihat Pasal 115 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
30
Subekti, Aneka Perjanjian, Cetakan ke-10, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti;
1995), hlm. 94.
31
Ibid.
32
Ibid, hlm. 95.
28
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imbalan. Sedangkan waris adalah segala apa dan bagaimana berbagai
hak-hak dan kewajian-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada
waktu ia meninggal akan beralih kepada orang lain yang masih hidup33.
Pemberian hibah seseorang atas harta milik biasanya terhadap
penyerahan, maksudnya adalah usaha penyerahan sesuatu kepada
orang lain dan usaha-usaha dibatasi oleh sifat yang menjelaskan hakikat
hibah itu sendiri. Kemudian kata harta hak milik berarti bahwa yang
diserahkan adalah materi dari harta tersebut34. Kata “di waktu masih
hidup”, mengandung arti bahwa perbuatan pemindahan hak milik itu
berlaku semasa hidup. Bila beralih sudah matinya yang berhak, maka
disebut wasiat, tanpa imbalan, berarti itu semata-mata kehendak
sepihak tanpa mengharapkan apa-apa35.
Di dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian hibah adalah
pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang
kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki36. Dasar hibah
menurut Islam adalah firman Allah SWT yang mengajarkan kepada
umat Islam agar berbuat baik kepada sesamanya, saling mengasihi dan
sebagainya. Islam menganjurkan agar umatnya suka memberi karena
lebih baik dari pada menerima. Namun pemberian itu harus ikhlas,
tidak ada pamrih kecuali mencari ridha Allah SWT dan mempererat tali
persaudaraan sebagaimana firman Allah SWT diantaranya:
“Tolong menolonglah kamu sekalian dalam (mengerjakan)
kebajikan dan takwa, dan jangan sekalian tolong menolong dalam
berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada
Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya (QS. Al Maidah,
(5: 2))”.
“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang
lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu
membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat
Lihat Prastowo Hendarsanto, Studi Perbandingan tentang Hubungan Hibah
dengan Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
Tesis, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro,
Semarang, 2006.
34
Amir Syarifuddin, Pelaksanaan Hukum Waris Islam dalam Lingkungan
Minangkabau, (Jakarta: Gunung Agung; 1985), hlm. 252. Ibid.
35
Ibid.
36
Lihat Pasal 171 huruf g Kompilasi Hukum Islam.
33
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memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan
(jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (QS Al-Baqarah,
(2: 188))”.
“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah
kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orangorang yang berbuat baik (QS Al-Baqarah, (2: 195))”.
“Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk,
akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq)
siapa yang dikehendaki-Nya. Dan apa saja harta yang baik yang
kamu nafkahkan (di jalan allah), maka pahalanya itu untuk kamu
sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan
karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik
yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya
dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya
(dirugikan)” (QS Al-Baqarah, (2: 272)).
Rasulullah Saw. bersabda yang artinya:
“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, saling memberilah
hadiah kamu sekalian niscaya kamu akan mencintai (HR. Bukhari)”.
Semua barang yang tidak diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan,
seperti barang-barang yang haram dan najis juga barang yang belum
diketahui asal-usulnya. Hibah dalam Hukum Islam dapat dilakukan
secara tertulis maupun lisan, bahkan telah ditetapkan secara tegas
bahwa dalam Hukum Islam, pemberian harta berupa harta tidak
bergerak dapat dilakukan dengan lisan tanpa mempergunakan suatu
dokumen tertulis. Akan tetapi selanjutnya, bukti-bukti yang cukup
tentang terjadinya peralihan hak milik, maka pemberian itu dapatlah
dinyatakan dalam tulisan37.
Jika pemberian tersebut dilakukan dalam bentuk tertulis terdapat
2 (dua) macam hal yang harus diperhatikan, yaitu38:
Mu Al-Adab Al-Mufrud, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, Beirut, 1990, hlm. 180
dalam Prastowo Hendarsanto, Op.,Cit.
38
Eman Suparman, Intisari Hukum Waris Indonesia, (Bandung: Mandar Maju;
1995), hlm. 74-75. Ibid.
37
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1.

Bentuk tertulis yang tidak perlu didaftarkan, jika isinya hanya
menyatakan telah terjadi pemberian.

2.

Bentuk tertulis yang perlu didaftarkan, jika surat itu merupakan alat
dari penyerahan pemberian itu sendiri, artinya apabila pernyataan
penyerahan benda yang bersangkutan kemudian disusul oleh
dokumen resmi tentang pemberian, maka yang harus didaftarkan.
Syarat-syarat hibah adalah sebagai berikut

1.

Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu)
tahun;

2.

Berakal sehat;

3.

Tanpa adanya paksaan;

4.

Menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya;

5.

Kepada orang lain atau lembaga;

6.

Di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki;

7.

Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah.

Hibah orang tua kepada anak terdapat beberapa ketentuan. Hibah
orang tua kepada anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan. Hibah
tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.
Hibah yang diberikan pada saat pemberi hibah dalam keadaan sakit yang
dekat dengan kematian, maka harus mendapat persetujuan dari ahli
warisnya. Bagi penerima hibah yang belum dewasa harus diwakilkan
oleh orang tuanya atau walinya.
Selanjutnya di dalam Kompilasi Hukum Islam, hibah diatur di
dalam Pasal 210 s.d Pasal 214. Pengaturan tersebut sebagai berikut:
1.

Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun
berakal sehat tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan
sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain
atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari
penghibah.
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2.

Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, hibah dan orang tua kepada
anaknya dapat diperhitungkan sebagai warisan.

3.

Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam, hibah tidak dapat ditarik
kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya.

4.

Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam, hibah yang diberikan pada swaat
pemberi hibah dalam keadaan sakit yang dekat dengan kematian,
maka harus mendapat persetujuan dari ahli warisnya.

5.

Pasal 214 Kompilasi Hukum Islam, warga negara Indonesia yang
berada di negara asing dapat membuat surat hibah di hadapan
Konsulat atau Kedutaan Republik Indonesia setempat sepanjang
isinya tidak bertentangan dengan ketentuan pasal-pasal ini.

Terkait dengan Hak Cipta dan Hak Terkait dapat dipindahkan
kepemilikannya yakni berupa hak ekonominya melalui hibah kepada
Pemegang Hak Cipta. Pemegang Hak Cipta dapat merupakan orang
perorangan maupun badan hukum yang pelaksanaan hibahnya
berdasarkan ketentuan sebagaimana dijabarkan sebelumnya. Sedangkan
Hak Moral tetap melekat kepada Pencipta aslinya.

C. Wasiat
Pengalihan Hak Cipta dan Hak Terkait secara wasiat berlaku
sebagaimana dituangkan di dalam norma hukum yang berlaku. Dapat
menyesuiakan secara KUH Perdata maupun secara hukum Islam. Secara
etimologi, wasiat mempunyai beberapa arti yaitu menjadikan, menaruh
kasih sayang, memyuruh dan menghubungkan sesutu dengan sesuatu
yang lainnya. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada
orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal
dunia. Hal ini pada dasarnya berwasiat itu harus kepada orang lain dan
tidak boleh kepada ahli waris. Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan
wasiat sebagai pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain
atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia39.
Orang tua dapat mewasiatkan kepada seseorang atau badan hukum
untuk melakukan perwalian atas diri dan kekayaan anak atau anak-

39
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anaknya sesudah ia meninggal dunia40. Bagi ahli waris, ia mempunyai
kewajiban kepada orang tua (pewaris) yakni:
1.

mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai;

2.

menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan,
termasuk kewajiban pewaris maupun penagih utang;

3.

menyelesaikan wasiat pewaris;

4.

membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak.

Ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali berpegang
kepada prinsip ini, karena ada hadis Rasulullah Saw. yang mengatur
mengenai ini. Hadist tersebut diriwayatkan oleh at-Tirmidzi dari Hisyam
bin Ammar, yang artinya, “Tidak boleh berwasiat kepada ahli waris”41.
Wasiat (wasoi) secara terminologi hukum Islam adalah pemberian
kepemilikan yang di lakukan seseorang untuk orang lain, sehingga ia
berhak memilikinya ketika si pemberi meninggal dunia. Pemberian
kepada orang lain tersebut dapat berupa barang, piutang atau manfaat
untuk dimiliki oleh orang yang diberi wasiat sesudah orang yang
berwasiat mati. Semua para ahli hukum Islam mendasarkan pendapat
mereka pada Al Qur’an Surat Al-Baqarah (2:180) sebagai berikut.
Artinya: “Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu
kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang
banyak, berwasiat untuk ibu-bapak dan karib kerabatnya secara
ma’ruf, (ini) adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa”.
Para ahli hukum Islam mengemukakan bahwa wasiat adalah pemilikan
yang didasarkan pada orang yang menyatakan wasiat telah meninggal
dunia dengan jalan kebaikan tanpa menuntut imbalan (tabarru). Menurut
Al Jazari, dikalangan madzhab Syafi’i, Hambali, dan Maliki memberi
definisi wasiat secara rinci yakni wasiat adalah suatu transaksi yang
mengharuskan orang yang menerima wasiat berhak memiliki sepertiga
harta peninggalan orang yang menyatakan wasiat setelah ia meninggal
dunia. Berdasarkan itu pula menurut Sayyaid Sabiq bahwa pengertian
ini sejalan dengan definisi yang dikemukan oleh para ahli hukum Islam
Lihat Pasal 108 Kompilasi Hukum Islam.
Sunan Ibnu Majjah, Jilid II, Al-Maktabah Al-Ilmiyah, Beirut, hlm. 905 dalam
M. Anshary, Hukum Kewarisan Islam dalam Teori dan Praktik, (Yogyakarta: Pustaka
Pelajar; 2013), hlm. 17.
40
41
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di kalangan Madzhab Hanafi yang mengatakan wasiat adalah tindakan
seseorang yang memberikan haknya kepada orang lain untuk memiliki
sesuatu baik merupakan kebendan maupun manfaat secara suka rela tanpa
imbalan yang pelaksanaannya ditangguhkan sampai terjadi kematian orang
yang menyatakan wasiat tersebut. Hukum wasiat di kalangan ahli hukum
Islam terdapat perbedaan menyangkut dasar persoalan apakah wasiat itu
wajib dilakukan bagi seseorang atau hanya sunnah saja (anjuran) ataukah
diskreasi untuk melakukan atau sebagai pembolehan hukum.
Imam Al-Zuhri berpendapat wasiat wajib dilakukan oleh orang
yang memiliki harta. Pendapat ini pula didukung oleh Ibnu Hazm
yang didukung oleh banyak kalangan sahabat Nabi seperti Ibnu Umur,
Zubair, Abdullah Ibn Aufa, Talhah. Pendapat lain menyatakan hukum
wajib itu hanya ditunjukan kepada karib kerabat yang tidak memperoleh
hak waris. Kemudian sebagian pendapat menyatakan sunnah jika
dilakukan untuk suatu kewajiban. Pendapat ini dikemukakan oleh
Empat Imam, yaitu Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi’i dan Imam
Ahmad bin Hambal. Menurut Ibnu Qudamah, pengikut Madzhab
Hambali, menyatakan membolehkan adanya wasiat kepada ahli waris
apabila dikehendaki. Sedangkan menurut Imam Malik, wasiat boleh
dilaksanakan bila disetujuhi oleh ahli waris. Bila yang menyutujui hanya
sebagian maka wasiat diambil dari orang yang membolehkan saja.
Pendapat lain dalam Madzhab Zahiri, Ibn Hazm menyatakan,
“wajib bagi setiap muslim berwasiat kepada keluarga dekat yang tidak
mendapatkan warisan, baik karena warisannya diambil oleh ahli waris
yang lebih berhak maupun karena sebenarnya tidak mendapatkan
warisan”. Namun al Mawardi, pengikut Madzhab Syafi’i mengatakan
bahwa wasiat kepada keluarga dekat adalah sunnah bukan wajib. Semua
ahli Hukum Islam sepakat dengan ketentuan pokok (rukun) dan syarat
wasiat sebagai berikut.
1.

Orang yang berwasiat (mushi)
Mushi disyaratkan sudah dewasa (minimal berusia 21 tahun),
berakal sehat, dan tanpa paksaan dalam berwasiat

2.

Orang yang menerima wasiat (mushalahu)
Mushalahu disyaratkan harus dapat diketahui dengan jelas, telah
diwujudkan ketika wasiat dinyatakan, bukan untuk tujuan
kemaksiatan, dan tidak membunuh mushi.
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3.

Sesuatu yang diwasiatkan (mushabihi)
Mushabihi harus memenuhi syarat bahwa dapat berlaku sebagai
harta warisan atau dapat menjadi objek perjanjian, sudah berwujud
ketika wasiat dinyatakan, milik mushi, dan jumlahnya maksimal 1/3
dari harta warisan kecuali semua ahli waris menyetujui.

4.

Sighat/ikrar
Ikrar wasiat dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, maupun dengan
isyarat. Isi sighat/ikrar di dalam Kompilasi Hukum Islam, semua
rukun dan syarat dijadikan satu bersamaan dengan prosedur
pelaksanaannya yang diatur dari Pasal 194 s.d Pasal 209 dan
penjelasannya sebagai berikut:

a.

Pasal 194 Kompilasi Hukum Islam
(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun,
berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan
sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Harta benda yang diwasiatkan harus merupakan hak dari
pewasiat.
(3) Pemilikan terhadap harta benda seperti dimaksud dalam
ayat (1) pasal ini baru dapat dilaksanakan sesudah pewasiat
meninggal dunia.

Terhadap Pasal 194 ayat (1), tidak diketahui mengapa Kompilasi
Hukum Islam memberi batasan pada umur 21 (dua puluh satu) tahun,
yang berbeda dengan hukum perkawinan yang menentukan ukuran pria
diizinkan menikah jika sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun
bagi wanita dan 16 (senam belas) tahun bagi wanita42. Tidak juga dikenal
dalam fiqh adanya ketentuan tentang umur 21(dua puluh satu) tahun. Hanya
apabila memperhatikan KUH Perdata, ketentuan umur 21 (dua puluh satu)
tahun dapat dipahami dari ketentuan tentang seseorang yang belum dewasa
adalah belum berumur 21(dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.
Apabila mereka yang kawin belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun itu
bercerai, mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa. Dewasa
dan kedewasaan dalam perkawinan itu berlangsung seterusnya walaupun
perkawinan putus sebelum yang kawin itu mencapai umur 21 (dua puluh
42

Lihat Pasal 7 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
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satu) tahun43. Hukum perdata memberikan pengecualian-pengecualian
tentang usia belum dewasa yaitu, sejak berumur 18 (delapan belas) tahun
seorang yang belum dewasa, melalui pernyataan dewasa, dapat diberikan
kewenangan tertentu yang hanya melekat pada orang dewasa. Seorang
yang belum dewasa dan telah berumur 18 (delapan belas) tahun kini atas
permohonan, dapat dinyatakan dewasa harus tidak bertentangan dengan
kehendak orang tua. Dengan demikian dapat dipahami, konsensus yang
terjadi pada ketentuan tentang kedewasaan berupa penetapan umur 21
(dua puluh satu) tahun pada Kompilasi Hukum Islam tersebut sama atau
mungkin mengambil pendapat dalam KUH Perdata.
Umur 21 (dua puluh satu) tahun setelah dianggap mampu berbuat
karena memiliki daya yuridis atas kehendaknya sehingga dapat pula
menentukan keadaan hukum bagi dirinya sendiri. Undang-undang
menyatakan bahwa orang yang telah dewasa telah dapat memperhitungkan
akibat daripada kehendak seseorang yang berumur 21 (dua puluh satu)
tahun tersebut dalam suatu perbuatan hukum, misalnya membuat
perjanjian, membuat surat wasiat, dan lain sebagainya. Sedangkan
menyangkut suatu barang yang diwasiatkan, dalam Islam sejak lama telah
disepakati sebagai barang milik sendiri tanpa ada perbedaan pandangan.
Demikian juga tentang berlakunya wasiat adalah setelah pewasiat meninggal
dunia. Tidak berlaku sewaktu dia hidup. Inilah yang membedakan dengan
hibah atau pemberian langgsung. Seperti halnya dengan hukum waris yang
dapat dilaksanakan setelah pewarisan meninggal dunia.
b.

Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam
(1) Wasiat dilakukan secara lisan dihadapan dua orang saksi, atau
tertulis dihadapan dua orang saksi, atau dihadapan Notaris.
(2) Wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga
dari harta warisan kecuali apabila seua ahli waris menyetujui.
(3) Wasiat kepada ahli waris berlaku bila disetujui oleh semua ahli
waris.
(4) Pernyataan persetujuan pada ayat (2) dan (3) pasal ini dibuat
secara lisan di hadapan dua orang saksi atau tertulis di hadapan
dua orang saksi di hadapan Notaris.

43
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Terhadap Pasal 195 ayat (1), tentang kesaksian merupakan hukum
formil yang ada dalam Hukum Islam, meskipun dalam rukun dan syarat
berlakunya wasiat, kesaksian tidak dimuat, namun dalam hukum Islam
sendiri mengakui adanya hukum formil tentang kesaksian. Seperti
dalam hukum perkawinan disyaratkan adanya kesaksian dua orang saksi
dikarenakan perbuatan tersebut sangat berharga. Demikian pula terhadap
wasiat harta sangatlah penting adanya kesaksian, sebab persoalan harta
dikemudian hari sangatlah penting dan memungkinkan terjadinya masalah
baru dalam kewarisan. Terutama bagi pihak yang berkepentingan langsung
terhadapnya dan pihak yang merasa dirugikan karena wasiat itu ada .
Kesaksian menjadi penting dalam wasiat, karena para yuridis Islam merasa
penting memasukkannya sebagai syarat formil dalam wasiat. Hal ini seperti
dalam firman Allah SWT dalam QS Al-Maidah 106 yang artinya:
“Hai orang-orang yang beriman, apabila salah orang kamu
menghadapi kematian, sedang dia akan berwasiat, maka
berhendaklah (wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang adil
di antara kamu, jika kamu atau dua orang yang berlainan agama
dengan kamu, jika kamu dalam perjalanan di muka bumi lalu kamu
ditimpa bahaya kematian. Kamu tahan kedua saksi itu sesudah
sebab yang (untuk bersumpah), lalu mereka keduanya bersumpah
dengan nama Allah jika kamu ragu-ragu: “(Demi Allah) kami
tidak akan menukar sampah ini dengan harga yang sedikit (untuk
kepentingan seseorang), walaupun dia karib kerabat, dan tidak
(pula) kami menyembunyikan persaksian Allah; sesungguhnya
kami kalau demikian tentulah termasuk orang- orang berdosa”.
Terhadap Pasal 195 ayat (2), hal yang penting yang sangat
membedakannya dengan KUH Perdata adalah adanya batasan 1/3
harta sebagai jumlah maksimal dalam wasiat. Sekalipun harta itu
milik dirinya namun hukum Islam melihat adanya kepentingan bagi
ahli warisan untuk juga menikmati peninggalan pewaris. Dikarenakan
ini merupakan upaya hukum untuk memelihara harta benda pewasiat
untuk kepentingan ahli waris di kemudian hari. Hanya pasal ini dapat
lebih dari 1/3 bila para ahli waris menyetujuinya. Kemudian menjadi
pertanyaan, apakah wasiat itu dapat disetujui oleh para ahli waris yakni
berumur 21 tahun ataukah usia 9 tahun seperti sering disyaratkan
dalam kitab-kitab fikih Islam? KHI tidak menyebut berapa usia pihak
ahli waris untuk dapat menyetujui wasiat tersebut. Menurut penulis
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harus dikembalikan kepada umur kedewasaan yaitu 21 (dua puluh satu)
tahun yaitu usia mana telah disepakati sebagai orang yang telah cakap
bertindak hukum menyangkut harta kekayaan. Sedangkan dalam KUH
Perdata Pasal 897 menyebutkan bahwa anak-anak di bawah umur yang
belum mencapai umur delapan belas tahun penuh, tidak diperkenankan
membuat surat wasiat (Lihat juga KUH Perdata Pasal 151, Pasal 169,
Pasal 330, Pasal 904, Pasal 1677).
Demikian juga terhadap Pasal 195 ayat (3) Kompilasi Hukum
Islam berbeda sekali dengan KUH Perdata yang tidak menyaratkan
wasiat kepada ahli waris ataupun tidak. Dalam pasal ini ditambahkan
ketentuan khusus bahwa ahli waris hanya berhak beroleh wasiat harta
jika ada persetujuan dari ahli waris lainnya. Pendapat terkenal dalam
hal ini adalah madzhab yang empat, Hanafi, Maliki, Syafi’i dan Hambali.
Dasar hukumnya adalah Hadist Rasulullah Saw. yang menegaskan “tidak
ada wasiat bagi ahli” (HR Tirmizi).
Logika hukum terhadap masalah ini dikarenakan wasiat memiliki
fungsi sosial yaitu memberikan kelapangan kepada kerabat dekat
yang tidak termasuk ahli waris yang mendapat pembagian harta
peninggalannya, terutama dekat keluarga dekat dengan lemah maupun
membantu kaum dhuafa, fakir miskin , atau untuk memberi sumbangan
kepada sarana ibadah atau pendidikan. Firman Allah Swt. yang artinya:
“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan
orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekadarnya) dan
ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik” (QS An Nisaa,
4:8).
“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu
bapak dan karib kerabat, kami jadikan pewaris- pewarisanya. Dan
(jika ada) orang- orang yang kamu telah bersumpah setia dengan
mereka, maka berilah kepada merika baginya. Sesungguhnya Allah
menyaksikan segala sesuatu” (QS An Nisaa 4:33).
Memahami semangat dasar dari ayat atas jelas sekali tidak semua
kerabat mendapat harta warisan, dan tidak semua dari mereka hidup
lapang. Di antara mereka ada yang terhijab oleh kerabat yang lebih dekat.
Dengan kata lain mereka tidak mendapatkan hak warisnya. Tujuan seperti
itu akan sulit dicapai bila mana wasiat ditujukan kepada ahli waris. Suatu
wasiat kepada ahli waris bisa menimbulkan sengketa di antara ahli waris
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itu sendiri. Karena akan memicu kerenggangan hubungan kekerabatan
sedang mereka memiliki kedudukan yang sama dengan pewaris. Pihak ahli
waris yang mendapat harta wasiat merasa diutamakan, sedangkan pihak
yang tidak mendapat wasiat mereka dianak-tirikan. Membeda-bedakan
antara anak yang satu dengan anak yang lain dalam pemberian, hal ini
terlarang dalam Islam. Hal ini sebagaimana di dalam Hadis Rasulullah
Saw. “Samakanlah pemberian diantara anak-anak kamu” (HR Bukhari).
c.

Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam, berisikan: “Dalam wasiat baik
secara tertulis maupun lisan harus disebutkan dengan tegas dan
jelas siapa-siapa atau lembaga apa yang ditunjuk akan menerima
harta benda yang diwasiatkan.”

d.

Pasal 197 Kompilasi Hukum Islam
(1) Wasiat menjadi batal apabila calon penerima wasiat 		
berdasarkan putusan Hakim yang telah mempunyai hukum
tetap dihukum karena:
a.

Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh
atau menganiaya berat kepada pewasiat;

b.

Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan
pengaduan bahwa pewasiat telah melakukan suatu
kejahatan yang diancam hukuman lima tahun penjara atau
hukuman yang lebih berat;

c.

Dipersalahkan dengan kekerasan atau ancaman mencegah
pewasiat untuk membuat atau mencabut atau merubah
wasiat untuk kepenitngan calon penerima wasiat;

d.

Dipersalahkan telah menggelapkan atau merusak atau
memalsukan surat wasiat dan pewasiat.

(2) Wasiat menjadi batal apabila orang yang ditunjuk untuk
menerima wasiat itu:
a.

Tidak mengetahui adanya wasiat tersebut sampai
meninggal dunia sebelum meninggalnya pewasiat;

b.

Mengetahui adanya wasiat tersebut, tapi ia menolak
menerimanya;

c.

Mengetahui adanya wasiat itu, tetapi tidak pernah
menyatakan menerima atau menolak sampai ia meninggal
sebelum meninggalnya pewasiat.

(3) Wasiat menjadi batal apabila yang diwasiatkan musnah.
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e.

Pasal 198 Kompilasi Hukum Islam, wasiat yang berupa hasil dari
suatu benda ataupun pemanfaatan suatu benda harus diberikan
jangka waktu tertentu.

f.

Pasal 199 Kompilasi Hukum Islam
(1) Pewasiat dapat mencabut wasiatnya selama calon penerima
wasiat belum menyatakan persetujuan atau sesudah
menyatakan persetujuan tetapi kemudian menarik kembali.
(2) Pencabutan wasiat dapat dilakukan secara lisan dengan
disaksikan oleh dua orang saksi atau tertulis dengan disaksikan
oleh dua orang saksi atau berdasarkan akte Notaris bila wasiat
terdahulu dibuat secara lisan.
(3) Bila wasiat dibuat secara tertulis, maka hanya dapat dicabut
dengan cara tertulis dengan disaksikan oleh dua orang saksi
atau berdasarkan akte Notaris.
(4) Bila wasiat dibuat berdasarkan akte Notaris, maka hanya dapat
dicabut berdasarkan akte Notaris.

g.

Pasal 200 Kompilasi Hukum Islam
Harta wasiat yang berupa barang tak bergerak, bila karena suatu
sebab yang sah mengalami penyusutan atau kerusakan yang terjadi
sebelum pewasiat meninggal dunia, maka penerima wasiat hanya
akan menerima harta yang tersisa.

h.

Pasal 201 Kompilasi Hukum Islam, apabila wasiat melebihi
sepertiga dari harta warisan sedangkan ahli waris ada yang tidak
menyetujui, maka wasiat hanya dilaksanakan sampai sepertiga
harta warisnya.

i.

Pasal 203 Kompilasi Hukum Islam
(1) Apabila surat wasiat dalam keadaan tertutup, maka
penyimpanannya di tempat Notaris yang membuatnya atau
di tempat lain, termasuk surat-surat yang ada hubungannya.
(2) Bilamana suatu surat wasiat dicabut sesuai dengan Pasal 199
maka surat wasiat yang telah dicabut itu diserahkan kembali
kepada pewasiat.
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j.

Pasal 204 Kompilasi Hukum Islam
(1) Jika pewasiat meninggal dunia, maka surat wasiat yang tertutup
dan disimpan pada Notaris, dibuka olehnya di hadapan ahli
waris, disaksikan dua orang saksi dan dengan membuat berita
acara pembukaan surat wasiat itu.
(2) Jika surat wasiat yang tertutup disimpan bukan pada Notaris
maka penyimpan harus menyerahkan kepada Notaris setempat
atau Kantor Urusan Agama setempat dan selanjutnya Notaris
atau Kantor Urusan Agama tersebut membuka sebagaimana
ditentukan dalam ayat (1) pasal ini.
(3) Setelah semua isi serta maksud surat wasiat itu diketahui maka
oleh Notaris atau Kantor Urusan Agama diserahkan kepada
penerima wasiat guna penyelesaian selanjutnya.

k.

Pasal 205 Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu perang, para anggota
tentara dan mereka yang termasuk dalam golongan tentara dan berada
dalam daerah pertempuran atau yang berda di suatu tempat yang ada
dalam kepungan musuh, dibolehkan membuat surat wasiat di hadapan
seorang komandan atasannya dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

l.

Pasal 206 Kompilasi Hukum Islam, mereka yang berada dalam
perjalanan melalui laut dibolehkan membuat surat wasiat di
hadapan nakhoda atau mualim kapal, dan jika pejabat tersebut
tidak ada, maka dibuat di hadapan seorang yang menggantinya
dengan dihadiri oleh dua orang saksi.

m. Pasal 207 Kompilasi Hukum Islam, wasiat tidak diperbolehkan
kepada orang yang melakukan pelayanan perawatan bagi seseorang
dan kepada orang yang memberi tuntunan kerohanian sewaktu ia
menderita sakit sehingga meninggalnya, kecuali ditentukan dengan
tegas dan jelas untuk membalas jasa.
n.

Pasal 208 Kompilasi Hukum Islam, wasiat tidak berlaku bagi
Notaris dan saksi-saksi pembuat akte tersebut.

o.

Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam
(1) Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176
sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap
orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah
sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
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(2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat
wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua
angkatnya.
Pengalihan hak cipta atas buku dapat dilakukan dengan wasiat
dengan memerhatikan ketentuan dalam KUH Perdata di atas dan apabila
dikehendaki dapat disesuai dengan hukum Islam. Melalui mekanisme
hukum Islam, wasiat memerhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana
tertuang dalam huruf a s.d huruf o di atas.

D. Wakaf
Wakaf diatur dalam UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Undang-undang ini disahkan pada 27 Oktober 2004 oleh Presiden
Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian peraturan pelaksananya dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU
No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang ditetapkan oleh Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono pada 15 Desember 2006.
Dasar diundangkannya UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
antara lain44:
a.

Lembaga wakaf sebagai pranata keagamaan yang memiliki potensi
dan manfaat ekonomi perlu dikelola secara efektif dan efisien untuk
kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum;

b.

Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup dan
dilaksanakan dalam masyarakat, yang pengaturannya belum
lengkap serta masih tersebar dalam berbagai peraturan perundangundangan.

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/
atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan
selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya
guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah45.
Dalam pengelolaannya dilakukan oleh Nazhir yang merupakan salah
satu unsur wakaf dan memegang peran penting dalam mengelola dan
mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukannya.
Nazhir dapat merupakan perseorangan, organisasi atau badan hukum
44
45
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yang wajib didaftarkan pada Menteri melalui Kantor Urusan Agama
atau perwakilan BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang ada di provinsi
atau kabupaten/kota, guna memperoleh tanda bukti pendaftaran Nazhir.
Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Nazhir dan tata cara
pendaftaran, pemberhentian dan pencabutan status Nazhir serta tugas
dan masa bakti Nazhir dimaksudkan untuk memastikan keberadaan
Nazhir serta pengawasan terhadap kinerja Nazhir dalam memelihara
dan mengembangkan potensi harta benda wakaf46.
Dalam melaksanakan tugas, Nazhir dapat menerima imbalan dari
hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang
besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)47. Nazhir mempunyai
tugas48:
1.

Melakukan pengadministrasian harta benda wakaf;

2.

Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan
tujuan, fungsi, dan peruntukannya;

3.

Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf;

5.

Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia.

Ketentuan mengenai ikrar wakaf baik secara lisan maupun tertulis
yang berisi pernyataan kehendak Wakif untuk berwakaf kepada Nazhir
memerlukan pengaturan rinci tentang tatacara pelaksanaannya dan
harta benda wakaf yang akan diwakafkan. Ikrar wakaf diselenggarakan
dalam Majelis Ikrar Wakaf yang dihadiri oleh Wakif, Nazhir, dua orang
Saksi serta wakil dari Mauquf Alaih apabila ditunjuk secara khusus
sebagai pihak yang akan memperoleh manfaat dari harta benda wakaf
berdasarkan kehendak Wakif. Kehadiran Mauquf Alaih dianggap perlu
agar pihak yang akan memperoleh manfaat dari peruntukan harta
benda wakaf menurut kehendak Wakif dapat mengetahui penyerahan
harta benda wakaf oleh Wakif kepada Nazhir untuk dikelola dan
dikembangkan sesuai dengan prinsip ekonomi syariah49.

46
Lihat Penjelasan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.
47
Pasal 12 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
48
Pasal 11 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
49
Lihat Penjelasan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.
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Sesuai dengan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang tidak
memisahkan antara wakaf ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta
benda wakaf terbatas untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf
khairi yang dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai
dengan tujuan dan fungsi wakaf, maka pernyataan kehendak Wakif
dalam Majelis Ikrar Wakaf harus dijelaskan maksudnya, apakah Mauquf
alaih adalah masyarakat umum atau untuk karib kerabat berdasarkan
hubungan darah (nasab) dengan Wakif. Ini berarti bahwa pengaturan
mengenai wakaf berlaku baik untuk wakaf khairi maupun wakaf ahli.
Peruntukan wakaf untuk Mauquf alaih tidak dimaksudkan untuk
pemanfaatan pribadi melainkan untuk kesejahteraan umum sesama
kerabat secara turun temurun. Dengan demikian berbagai keterangan
yang dimuat dalam akta ikrar wakaf sebagai dokumen penting dalam
pengelolaan wakaf dapat menjadi acuan penting bagi semua pihak50.
Wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut51
1.

Wakif;

2.

Nazhir;

3.

Harta benda wakaf;

4.

Ikrar wakaf;

5.

Peruntukan harta benda wakaf;

6.

Jangka waktu wakaf.

Harta benda wakaf hanya dapat diwakafkan apabila dimiliki dan
dikuasai oleh Wakif secara sah52. Macam-macam harta benda wakaf,
terdiri dari benda tidak bergerak dan benda bergerak53.
1.

Benda tidak bergerak, meliputi54:
a.

Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum
terdaftar;

b.

Bangunan atau sebagian bangunan yang berdiri diatas tanah;

50
Lihat Penjelasan PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41
Tahun 2004 tentang Wakaf.
51
Pasal 6 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
52
Pasal 15 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
53
Pasal 16 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
54
Pasal 16 ayat (2) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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2.

c.

Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

d.

Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

e.

Benda tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan syariah
dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Benda bergerak, meliputi55:
a.

Uang;

b.

Logam mulia;

c.

Surat berharga;

d.

Kendaraan;

e.

Hak kekayaan intelektual;

f.

Hak sewa;

g.

Benda bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, seperti mushaf, buku dan kitab.

Jenis harta benda wakaf untuk benda bergerak dibedakan pula
menjadi benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang56.
Benda bergerak karena sifatnya yang dapat diwakafkan meliputi57:
1.

Kapal58;

2.

Pesawat terbang59;

3.

Kendaraan bermotor;

4.

Mesin atau peralatan industri yang tidak tertancap pada bangunan;

5.

Logam dan batu mulia; dan/atau

6.

benda lain yang tergolong sebagai benda bergerak karena sifatnya
dan memiliki manfaat jangka panjang.

Pasal 16 ayat (3) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Lihat Pasal 15 PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun
2004 tentang Wakaf.
57
Pasal 20 PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.
58
Kapal dengan bobot di bawah 20 ton termasuk dalam kategori benda
bergerak, sedangkan kapal dengan bobot di atas 20 ton termasuk dalam benda
tidak bergerak. Lihat Penjelasan Pasal 20 huruf a PP No 42 Tahun 2006 tentang
Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
59
Yang dimaksud dengan “pesawat terbang” termasuk helikopter dan jenis
pesawat terbang lainnya. Lihat Penjelasan Pasal 20 huruf b PP No 42 Tahun 2006
tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
55
56
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Benda bergerak selain uang karena peraturan perundang-undangan
dapat diwakafkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
sebagai berikut60:
1.

2.

3.

Surat berharga yang berupa:
a.

Saham;

b.

Surat Utang Negara; dan/atau

c.

Surat berharga lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

hak atas kekayaan intelektual yang berupa:
a.

Hak cipta;

b.

Hak merek;

c.

Hak paten;

d.

Hak desain industri;

e.

Hak rahasia dagang;

f.

Hak sirkuit terpadu;

g.

Hak perlindungan varietas tanaman; dan/atau

h.

Hak lainnya.

Hak atas benda bergerak lainnya yang berupa:
a.

Hak sewa, hak pakai hasil atas benda bergerak; atau

b.

Perikatan, tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas
benda bergerak

Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nazhir di hadapan
PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh 2
(dua) orang saksi61. Ikrar wakaf dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan
serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Dalam hal Wakif
tidak dapat menyatakan ikrar wakaf secara lisan atau tidak dapat hadir
dalam pelaksanaan ikrar wakaf karena alasan yang dibenarkan hukum,
Wakif dapat menunjuk kuasanya dengan surat kuasa yang diperkuat oleh
2 (dua) orang saksi62. Kemudian untuk dapat melaksanakan ikrar wakaf,
Wakif atau kuasanya menyerahkan surat dan/atau bukti kepemilikan

Pasal 21 PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UU No 41 Tahun 2004
tentang Wakaf.
61
Pasal 17 ayat (1) UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
62
Pasal 18 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
60
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atas harta benda wakaf kepada PPAIW63. Saksi dalam ikrar wakaf harus
memenuhi persyaratan64:
1.

Dewasa;

2.

Beragama Islam;

3.

Berakal sehat;

4.

Tdak terhalang melakukan perbuatan hukum.
Ikrar wakaf paling sedikit memuat65:

1.

Nama dan identitas Wakif;

2.

Nama dan identitas Nazhir;

3.

Data dan keterangan harta benda wakaf;

4.

Peruntukan harta benda wakaf;

5.

Jangka waktu wakaf.

Pengalihan hak cipta atas buku pada mekanisme wakaf harus
memenuhi unsur-unsur wakaf (di mana apabila tidak memenuhi salah
satu unsur wakaf saja maka wakaf menjadi batal). Unsur-unsur itu
antara lain: Wakif, Nazhir, harta benda wakaf, ikrar wakaf, peruntukan
harta benda wakaf, jangka waktu wakaf.
Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Wakif
Wakif merupakan pihak yang mewakafkan harta benda miliknya.
Dalam konteks ini adalah Pencipta atau ahli warisnya yang mewakafkan
kepada Nazhir untuk selanjutnya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan
sesuai dengan peruntukkannya. Dengan merujuk pada definisi Wakaf
dalam Pasal 1 angka 1 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf bahwa wakaf
adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan
sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk
jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan
ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah, maka dari itu
HKI, khususnya Hak Cipta dan lebih khusus lagi untuk hak cipta buku
Pasal 19 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Pasal 20 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
65
Pasal 21 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
63
64
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yang diwakafkan akan memiliki fungsi sosial dan digunakan untuk
kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.

2. Nazhir
Nazhir merupakan pihak yang menerima harta benda wakaf dari
wakif untuk dikembangkan dan dikelola sesuai dengan peruntukannya.
Nazhir dalam hal menerima wakaf HKI harus memahami esensi HKI
yang walaupun mempunyai nilai ekonomi tetapi karena telah diwakafkan
maka HKI tersebut hanya memiliki fungsi sosial atau dalam hal ini
diperuntukan hanya untuk kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan
umum. Maka dari itu, pemahaman mengenai konsep HKI dan wakaf
menjadi penting bagi nazhir dikarenakan pemanfaatan harta benda
wakaf yang berupa HKI jangan sampai melenceng dari koridor wakaf.

3. Harta Benda Wakaf
Harta benda wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan
lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi
menurut syariah yang diwakafkan oleh Wakif. Harta benda yang
diwakafkan oleh Wakif adalah Hak Cipta yang ia miliki. Baik miliknya
secara langsung maupun hasil dari warisan. Hak ekonomi dialihkan
dengan cara wakaf kepada Nazhir untuk digunakan sebagaimana harta
benda wakaf. Hak moral masih melekat pada Wakif yakni Pencipta.

4. Ikrar Wakaf
Ikrar wakaf adalah pernyataan kehendak Wakif yang diucapkan
secara lisan dan/atau tertulis kepada Nazhir untuk mewakafkan
harta benda miliknya. Ikrar wakaf dilakukan oleh Pencipta atau ahli
warisnya kepada Nazhir dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
Setelah memenuhi rukun wakaf maka ikrar wakaf ini dilaksanakan dan
penguasaan beralih kepada Nazhir. Pencipta kehilangan penguasaannya
(hak ekonomi) atas Ciptaannya karena dikuasai dan dikelola oleh Nazhir
sebagaimana harta wakaf. Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut
syariah66 dan wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan67.

66
67
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Lihat Pasal 2 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Lihat Pasal 3 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
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5. Peruntukan Harta Benda Wakaf
Wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan
fungsinya 68. Wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat
ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk
memajukan kesejahteraan umum69.
Hak Cipta walaupun mempunyai nilai ekonomi dan individual
ketika dialihkan melalui mekanisme wakaf maka sifat yang demikian
itu akan hanya memiliki fungsi sosial. Peruntukan harta benda wakaf,
adalah sebagaimana berikut70
a.

Sarana dan kegiatan ibadah;

b.

Sarana dan kegiatan pendidikan serta kesehatan;

c.

Bantuan kepada fakir miskin, anak terlantar, yatim piatu, beasiswa;

d.

Kemajuan dan peningkatan ekonomi umat dan/atau

e.

Kemajuan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan
dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.
Harta benda yang sudah diwakafkan dilarang71:

a.

dijadikan jaminan;

b.

disita;

c.

dihibahkan;

d.

dijual;

e.

diwariskan;

f.

ditukar; atau

g.

dialihkan dalam bentuk pengalihan hak lainnya.

Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dapat dilakukan
dengan cara membangun perkantoran, pertokoan, swalayan, hotel,
rumah sakit, apartemen, rumah sewaan, tempat wisata, dan/atau usaha
lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan peraturan
perundang-undangan72.
Lihat Pasal 4 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
Lihat Pasal 5 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
70
Lihat Pasal 22 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
71
Lihat Pasal 40 UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
72
Lihat Penjelasan Pasal 45 ayat (1) PP No 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan
UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.
68
69
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6. Jangka Waktu Wakaf
Jangka waktu yang dimaksud adalah jangka waktu terbatas
(muaqqat) atau tidak terbatas (muabbad). Jangka waktu wakaf untuk
hak cipta dapat untuk selama waktu tertentu dan dibatasi perlindungan
hukum wakaf hak cipta tersebut mengikuti jangka waktu perlindungan
hak cipta yang diatur di dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Perlindungan hukum wakaf terhadap hak cipta tetap memperhatikan
peruntukan harta benda wakaf.

E. Perjanjian Tertulis
Pasal 1313 KUH Perdata merumuskan pengertian perjanjian
yang berbunyi: “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan
mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang
lain atau lebih”. Abdulkadir Muhammad73 dalam bukunya berjudul
“Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian
yang dirumuskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut memiliki
beberapa kelemahan yaitu:
1.

Hanya menyangkut sepihak saja
Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri”
yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua
belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan
diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak.

2.

Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus
Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan
penyelenggaraan kepentingan (zaakwarneming), tindakan melawan
hukum (onrechtmatige daad) yang tidak mengandung suatu
konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”.

3.

Pengertian perjanjian terlalu luas
Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur
dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah
hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
Perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata sebenarnya

Abdulkadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, (Bandung: Citra Aditya
Bakti; 2000), hlm. 224-225.
73
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hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan, bukan bersifat
kepribadian.
4.

Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas
Dalam rumusan Pasal 1313 KUH Perdata tidak disebutkan tujuan
mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu
tidak jelas untuk apa.

Perjanjian tertulis di dalam hak cipta khususnya buku, pengaturannya
mendasarkan beberapa ketentuan di bawah ini, antara lain:
1.

Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/
atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian
jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya
beralih kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut
mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun74. Kemudian
yang dimaksud dengan “hasil karya tulis lainnya” antara lain naskah
kumpulan puisi, kamus umum, dan harian umum surat kabar75.
Sedangkan yang dimaksud dengan “jual putus” adalah perjanjian
yang mengharuskan Pencipta menyerahkan Ciptaannya melalui
pembayaran lunas oleh pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas
Ciptaan tersebut beralih seluruhnya kepada pembeli tanpa batas
waktu, atau dalam praktik dikenal dengan istilah sold flat76.

2.

Pemegang Hak Cipta atau pemilik hak terkait berhak memberikan
lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakan perbuatan77 sebagaimana
diatur dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2), dan
Pasal 25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3.

Perjanjian Lisensi berlaku selama waktu tertentu dan tidak boleh
melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait78.

4.

Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan sebagaimana
diatur pada Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta disertai kewajiban penerima Lisensi untuk memberikan
royalti kepada Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait selama
jangka waktu Lisensi79.
Lihat Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Penjelasan Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
76
Penjelasan Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
77
Lihat Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
78
Lihat Pasal 80 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
79
Lihat Pasal 80 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
74
75
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5.

Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti
dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak
Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi80.

6.

Besaran Royalti dalam perjanjian Lisensi harus ditetapkan berdasarkan
kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur keadilan81.
Penghitungan dan pengenaan besaran Royalti perlu memperhatikan
elemen yang merupakan dasar penghitungan besaran Royalti, misalnya
jumlah kursi, jumlah kamar, luas ruangan, jumlah eksemplar yang
disalin, sesuai dengan kebiasaan/praktik yang lazim dilakukan82.

7.

Kecuali diperjanjikan lain83, Pemegang Hak Cipta atau pemilik
Hak Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi
kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat
(2), dan Pasal 25 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

8.

Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan
kerugian perekonomian Indonesia84.

9.

Isi Perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan85.

10. Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan
atau mengambil alih seluruh Hak Pencipta atas Ciptaannya86.
11. Khusus untuk pembuatan Lisensi Wajib, wajib memperhatikan
ketentuan Pasal 84 s.d Pasal 86.
12. Para Pihak yang tertuang di dalam Perjanjian, khususnya Perjanjian
Lisensi apabila mencantumkan klausula penyelesaian sengketa
arbitrase, wajib mematuhi ketentuan penyelesaian sengketa melalui
forum arbitrase yang dipilih.
13. Di dalam penyelesaian sengketa Hak Cipta khususnya Hak Cipta
Buku sebaiknya mengutamakan penyelesaian secara musyawarah
untuk mencapai mufakat.
Lihat Pasal 80 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
82
Lihat Penjelasan Pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
83
Lihat Pasal 81 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
84
Lihat Pasal 82 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
85
Lihat Pasal 82 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
86
Lihat Pasal 82 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
80
81
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F. Sebab Lain yang Dibenarkan Sesuai dengan Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan
Hal yang dimaksud dengan “sebab lain yang dibenarkan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” antara lain,
pengalihan yang disebabkan oleh putusan pengadilan yang telah
memperoleh kekuatan hukum tetap, merger, akuisisi, atau pembubaran
perusahaan atau badan hukum dimana terjadi penggabungan atau
pemisahan aset perusahaan87.
Hak ekonomi atas suatu Ciptaan tetap berada di tangan Pencipta
atau Pemegang Hak Cipta selama Pencipta atau Pemegang Hak Cipta
tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas Ciptaan88.
Hak ekonomi yang dialihkan Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
seluruh atau sebagian tidak dapat dialihkan untuk kedua kalinya oleh
Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yang sama89. Pengalihan hak ekonomi
atas Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis lainnya, lagu dan/
atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual
putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih
kembali kepada Pencipta pada saat perjanjian tersebut mencapai jangka
waktu 25 (dua puluh lima) tahun90.

Lihat Penjelasan Pasal 16 ayat (2) huruf f UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.
88
Lihat Pasal 17 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
89
Lihat Pasal 17 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
90
Lihat Pasal 18 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
87
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(Halaman ini sengaja dikosongkan)

BAB 8
PENYELESAIAN SENGKETA HAK CIPTA
ATAS BUKU

A. Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
1. Arbitrase
UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa, pada Pasal 1 angka 1 mendefinisikan Arbitrase sebagai cara
penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang
didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para
pihak yang bersengketa. Sedangkan Perjanjian Arbitrase adalah suatu
kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu
perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa,
atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah
timbul sengketa1. Berdasarkan pengertian Arbitrase tersebut, maka ada
beberapa unsur arbitrase, yaitu
a.

Para Pihak
Para pihak adalah subjek hukum, baik menurut hukum perdata
maupun hukum publik2.

b.

Perjanjian Arbitrase
Perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula
arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang

Lihat Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
2
Lihat Pasal 1 angka 2 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
1
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dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian
arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa3.
c.

Termohon
Termohon adalah pihak lawan dari Pemohon dalam penyelesaian
sengketa melalui arbitrase4.

d.

Pemohon
Pemohon adalah pihak yang mengajukan permohonan penyelesaian
sengketa melalui arbitrase5.

Kemudian beberapa pengertian yang harus diketahui dalam
penyelesaian sengketa melalui jalur arbitrase antara lain:
a.

Arbiter
Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih oleh para pihak yang
bersengketa atau yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri atau oleh
lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase6.

b.

Pengadilan Negeri
Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya
meliputi tempat tinggal termohon7.

c.

Lembaga Arbitrase
Lembaga Arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak
yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa
tertentu. Lembaga tersebut juga dapat memberikan pendapat yang
mengikat mengenai suatu hubungan hukum tertentu dalam hal
belum timbul sengketa8.

Lihat Pasal 1 angka 3 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
4
Lihat Pasal 1 angka 6 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
5
Pasal 1 angka 5 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
6
Lihat Pasal 1 angka 7 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
7
Lihat Pasal 1 angka 4 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
8
Lihat Pasal 1 angka 8 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
3
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d.

Putusan Arbitrase Internasional
Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan
oleh suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah
hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase
atau arbiter perorangan yang menurut ketentuan hukum Republik
Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional9.

Kelebihan lembaga arbitrase dibandingkan dengan lembga
peradilan antara lain10:
a.

Dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;

b.

Dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural
dan administratif;

c.

Para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya
mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang
cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur, dan adil;

d.

Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan
masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase;
dan

e.

Putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak
dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun
langsung dapat dilaksanakan.

Kemudian satu-satunya kelebihan arbitrase terhadap pengadilan
adalah sifat kerahasiaannya karena keputusannya tidak dipublikasikan11.
Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase
dilakukan secara tertutup12. Namun demikian penyelesaian sengketa
melalui arbitrase masih lebih diminati dari pada litigasi, terutama untuk
kontrak bisnis internasional13.
9
Lihat Pasal 1 angka 9 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
10
Penjelasan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
11
Penjelasan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
12
Pasal 27 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian
Sengketa.
13
Penjelasan UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
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Di dalam ketentuan Arbitrase, Pengadilan Negeri tidak berwenang
untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian
arbitrase14. Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan
hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat yang termuat dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri15.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa
di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan
peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang
bersengketa16. Ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatankegiatan antara lain di bidang17:
a.

Perniagaan;

b.

Perbankan;

c.

Keuangan;

d.

Penanaman modal;

e.

Industri;

f.

Hak kekayaan intelektual.

Penyelesaian sengketa hak cipta, khususnya hak cipta di bidang
buku dapat diselesaikan melalui arbitrase. Sebagaimana diatur di pada
Pasal 95 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta bahwa
penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan18. Sengketa yang
diselesaikan melalui lembaga arbitrase dibedakan menjadi arbitrase ad
hoc dan lembaga arbitrase khusus (permanen). Lembaga arbitrase ad hoc
dibentuk sifatnya insidentil untuk memeriksa dan memutus sengketa
tertentu dalam jangka waktu tertentu di mana para pihak dapat memilih
sendiri para arbiternya.

14
Lihat Pasal 3 UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
15
Lihat Pasal 11 ayat (1) UU No No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.
16
Lihat Pasal 5 ayat (1) UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
17
Lihat Pasal 66 huruf b UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif
Penyelesaian Sengketa.
18
Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 95 ayat (1) adalah Pengadilan
Niaga. Lihat Pasal 95 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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Di Indonesia, lembaga arbitrase permanen yang telah dikenal
antara lain:
a.

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI);

b.

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI);

c.

Badan Arbitrase Syariah Nasional Indonesia (BASYARNAS);

d.

Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual (BAM HKI);

e.

Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI);

f.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

Teknis lebih lanjut mengenai arbitrase dapat dilihat pada Peraturan
Arbitrase BANI pada Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase
Nasional Indonesia (BANI Arbitration Center) sebagai berikut 19

Peraturan Prosedur
BAB I
Ruang Lingkup
Pasal 1
Pasal 1. Kesepakatan Arbitrase
Apabila para pihak dalam suatu perjanjian atau transaksi bisnis
secara tertulis sepakat membawa sengketa yang timbul diantara
mereka sehubungan dengan perjanjian atau transaksi bisnis yang
bersangkutan ke arbitrase di hadapan Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (“BANI”), atau menggunakan Peraturan Prosedur BANI,
maka sengketa tersebut diselesaikan dibawah penyelenggaraan
BANI berdasarkan Peraturan tersebut, dengan memperhatikan
ketentuan-ketentuan khusus yang disepakati secara tertulis oleh
para pihak, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan
undang-undang yang bersifat memaksa dan kebijaksanaan BANI.
Penyelesaian sengketa secara damai melalui Arbitrase di BANI
dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandasan tata cara
kooperatif dan non-konfrontatif.

http://www.baniarbitration.org/assets/pdf PeraturanProsedurArbitraseBANI_Ind.pdf.
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Pasal 2. Prosedur yang berlaku
Peraturan Prosedur ini berlaku terhadap arbitrase yang
diselenggarakan oleh BANI. Dengan menunjuk BANI dan/atau
memilih Peraturan Prosedur BANI untuk penyelesaian sengketa,
para pihak dalam perjanjian atau sengketa tersebut dianggap
sepakat untuk meniadakan proses pemeriksaan perkara melalui
Pengadilan Negeri sehubungan dengan perjanjian atau sengketa
tersebut, dan akan melaksanakan setiap putusan yang diambil oleh
Majelis Arbitrase berdasarkan Peraturan Prosedur BANI.

BAB II
Ketentuan-ketentuan Umum
Pasal 3. Definisi
Kecuali secara khusus ditentukan lain, maka istilah-istilah di bawah
ini berarti:
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a.

“Majelis Arbitrase BANI” atau “Majelis”, baik dalam huruf
besar atau huruf kecil, adalah Majelis yang dibentuk menurut
Prosedur BANI dan terdiri dari satu atau tiga atau lebih arbiter;

b.

“Putusan”, baik dalam huruf besar atau huruf kecil, adalah
setiap putusan yang ditetapkan oleh Majelis Arbitrase BANI,
baik putusan sela ataupun putusan akhir/final dan mengikat;

c.

“BANI” adalah Lembaga Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

d.

“Dewan” adalah Badan Pengurus BANI;

e.

“Ketua” adalah Ketua Badan Pengurus BANI, kecuali dan
apabila jelas dinyatakan bahwa yang dimaksud adalah Ketua
Majelis Arbitrase. Ketua BANI dapat menunjuk Wakil Ketua
atau Anggota Badan Pengurus yang lain untuk melaksanakan
tugas-tugas Ketua sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan
Prosedur ini, termasuk dalam hal tertentu untuk menunjuk
satu atau lebih arbiter, dalam hal mana rujukan kepada Ketua
dalam Peraturan ini berlaku pula terhadap Wakil Ketua atau
Anggota Badan Pengurus yang lain yang ditunjuk tersebut.
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f.“ Pemohon” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih
pemohon atau para pihak yang mengajukan permohonan
arbitrase;
g.

“Undang-Undang” berarti dan menunjuk pada UndangUndang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 tentang
Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

h.

“Termohon” berarti dan menunjuk pada satu atau lebih
Termohon atau para pihak terhadap siapa permohonan
arbitrase ditujukan;

i.

“Para Pihak” berarti Pemohon dan Termohon;

j.

“Peraturan Prosedur” berarti dan menunjuk pada ketentuanketentuan Peraturan Prosedur BANI yang berlaku pada saat
dimulainya penyelenggaraan arbitrase, dengan mengindahkan
adanya kesepakatan tertentu yang mungkin dibuat para pihak
yang bersangkutan yang satu dan lain dengan memperhatikan
ketentuan Pasal 1;

k.

“Sekretariat” berarti dan menunjuk pada organ administratif
BANI yang bertanggung jawab dalam hal pendaftaran
permohonan arbitrase dan hal-hal lain yang bersifat
administratif dalam rangka penyelenggaraan arbitrase;

l.

“Sekretaris Majelis” berarti dan menunjuk pada sekretaris
majelis yang ditunjuk oleh BANI untuk membantu administrasi
penyelenggaraan arbitrase bersangkutan; dan

m. “Tulisan”, baik dibuat dalam huruf besar atau huruf kecil,
adalah dokumen-dokumen yang ditulis atau dicetak di atas
kertas, tetapi juga dokumen-dokumen yang dibuat dan/
atau dikirimkan secara elektronis, yang meliputi tidak saja
perjanjian-perjanjian tetapi juga pertukaran korespondensi,
catatan-catatan rapat, telex, telefax, e-mail dan bentuk-bentuk
komunikasi lainnya yang demikian; dan tidak boleh ada
perjanjian, dokumen korespondensi, surat pemberitahuan
atau instrumen lainnya yang dipersyaratkan untuk diwajibkan
secara tertulis, ditolak secara hukum dengan alasan bahwa
hal-hal tersebut dibuat atau disampaikan secara elektronis.
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Pasal 4. Pengajuan, Pemberitahuan Tertulis dan Batas Waktu
1.

Pengajuan komunikasi tertulis dan jumlah salinan
Semua pengajuan komunikasi tertulis yang akan disampaikan setiap
pihak, bersamaan dengan setiap dan seluruh dokumen lampirannya,
harus diserahkan kepada Sekretariat BANI untuk didaftarkan
dengan jumlah salinan yang cukup untuk memungkinkan BANI
memberikan satu salinan kepada masing-masing pihak, arbiter
yang bersangkutan dan untuk disimpan di Sekretariat BANI.
Untuk maksud tersebut, para pihak dan/atau kuasa hukumnya
harus menjamin bahwa BANI pada setiap waktu memiliki alamat
terakhir dan nomor telepon, faksimili, e-mail yang bersangkutan
untuk komunikasi yang diperlukan. Setiap komunikasi yang
dikirim langsung oleh Majelis kepada para pihak haruslah disertai
salinannya kepada Sekretariat dan setiap komunikasi yang dikirim
para pihak kepada Majelis harus disertai salinannya kepada pihak
lainnya dan Sekretariat.

2.

Komunikasi dengan Majelis
Apabila Majelis Arbitrase telah dibentuk, setiap pihak tidak boleh
melakukan komunikasi dengan satu atau lebih arbiter dengan cara
bagaimanapun sehubungan dengan permohonan arbitrase yang
bersangkutan kecuali: (i) dihadiri juga oleh atau disertai pihak
lainnya dalam hal berlangsung komunikasi lisan; (ii) disertai suatu
salinan yang secara bersamaan dikirimkan ke para pihak atau
pihak-pihak lainnya dan kepada Sekretariat (dalam hal komunikasi
tertulis).

3.

Pemberitahuan
Setiap pemberitahuan yang perlu disampaikan berdasarkan
Peraturan Prosedur ini, kecuali Majelis menginstruksikan lain,
harus disampaikan langsung, melalui kurir, faksimili atau e-mail
dan dianggap berlaku pada tanggal diterima atau apabila tanggal
penerimaan tidak dapat ditentukan, pada hari setelah penyampaian
dimaksud.

4.

Perhitungan Waktu
Jangka waktu yang ditentukan berdasarkan Peraturan Prosedur
ini atau perjanjian arbitrase yang bersangkutan, dimulai pada hari
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setelah tanggal dimana pemberitahuan atau komunikasi dianggap
berlaku, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Prosedur Pasal 4
ayat (3) di atas. Apabila tanggal berakhirnya suatu pemberitahuan
atas batas waktu jatuh pada hari Minggu atau hari libur nasional
di Indonesia, maka batas waktu tersebut berakhir pada hari kerja
berikutnya setelah hari Minggu atau hari libur tersebut.
5.

Hari-hari Kalender
Penunjukan pada angka-angka dari hari-hari dalam Peraturan
Prosedur ini menunjuk kepada hari-hari dalam kalender.

6.

Penyelesaian cepat
Dengan mengajukan penyelesaian sengketa kepada BANI sesuai
Peraturan Prosedur ini maka semua pihak sepakat bahwa sengketa
tersebut harus diselesaikan dengan itikad baik secepat mungkin
dan bahwa tidak akan ditunda atau adanya langkah-langkah lain
yang dapat menghambat proses arbitrase yang lancar dan adil.

7.

Batas Waktu Pemeriksaan Perkara
Kecuali secara tegas disepakati para pihak, pemeriksaan perkara
akan diselesaikan dalam waktu paling lama 180 (seratus delapan
puluh) hari sejak tanggal Majelis selengkapnya terbentuk.
Dalam keadaan-keadaan khusus dimana sengketa bersifat sangat
kompleks, Majelis berhak memperpanjang batas waktu melalui
pemberitahuan kepada para pihak.

Pasal 5. Perwakilan Para Pihak
1.

Para Pihak dapat diwakili dalam penyelesaian sengketa oleh
seseorang atau orang-orang yang mereka pilih. Dalam pengajuan
pertama, yaitu dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan
demikian pula dalam Jawaban Termohon atas Permohonan tersebut,
masing-masing pihak harus mencantumkan nama, data alamat
dan keterangan-keterangan serta kedudukan setiap orang yang
mewakili pihak bersengketa dan harus disertai surat kuasa khusus
asli bermaterai cukup serta dibuat salinan yang cukup sebagaimana
ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) di atas yang memberikan hak
kepada orang tersebut untuk mewakili pihak dimaksud.
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2.

Namun demikian, apabila suatu pihak diwakili oleh penasehat
asing atau penasehat hukum asing dalam suatu perkara arbitrase
mengenai sengketa yang tunduk kepada hukum Indonesia, maka
penasehat asing atau penasehat hukum asing dapat hadir hanya
apabila didampingi penasehat atau penasehat hukum Indonesia.

BAB III
Dimulainya Arbitrase
Pasal 6. Permohonan Arbitrase
1.

Prosedur arbitrase dimulai dengan pendaftaran dan penyampaian
Permohonan Arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase
(“Pemohon”) pada Sekretariat BANI.

2.

Penunjukan Arbiter
Dalam Permohonan Arbitrase Pemohon dan dalam Jawaban
Termohon atas Permohonan tersebut Termohon dapat menunjuk
seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan tersebut kepada
Ketua BANI.

3.

Biaya-biaya
Permohonan Arbitrase harus disertai pembayaran biaya pendaftaran
dan biaya administrasi sesuai dengan ketentuan BANI.
Biaya administrasi meliputi biaya administrasi Sekretariat, biaya
pemeriksaan perkara dan biaya arbiter serta biaya Sekretaris
Majelis.
Apabila pihak ketiga di luar perjanjian arbitrase turut serta dan
menggabungkan diri dalam proses penyelesaian sengketa melalui
arbitrase seperti yang dimaksud oleh Pasal 30 Undang-Undang
No. 30/1999, maka pihak ketiga tersebut wajib untuk membayar
biaya administrasi dan biaya-biaya lainnya sehubungan dengan
keikutsertaannya tersebut.

4.
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Pasal 7. Pendaftaran
1.

Setelah menerima Permohonan Arbitrase dan dokumen-dokumen
serta biaya pendaftaran yang disyaratkan, Sekretariat harus
mendaftarkan Permohonan itu dalam register BANI.

2.

Badan Pengurus BANI akan memeriksa Permohonan tersebut untuk
menentukan apakah perjanjian arbitrase atau klausul arbitrase
dalam kontrak telah cukup memberikan dasar kewenangan bagi
BANI untuk memeriksa sengketa tersebut.

Pasal 8. Tanggapan Termohon
1.

Apabila Badan Pengurus BANI menentukan bahwa BANI
berwenang memeriksa, maka setelah pendaftaran Permohonan
tersebut, seorang atau lebih Sekretaris Majelis harus ditunjuk untuk
membantu pekerjaan administrasi perkara arbitrase tersebut.

2.

Sekretariat harus menyampaikan satu salinan Permohonan
Arbitrase dan dokumen-dokumen lampirannya kepada Termohon,
dan meminta Termohon untuk menyampaikan tanggapan tertulis
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.

3.

Tanggapan
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah menerima
penyampaian Permohonan Arbitrase, Termohon wajib
menyampaikan Jawaban. Dalam Jawaban itu, Termohon dapat
menunjuk seorang Arbiter atau menyerahkan penunjukan itu
kepada Ketua BANI. Apabila, dalam Jawaban tersebut, Termohon
tidak menunjuk seorang Arbiter, maka dianggap bahwa penunjukan
mutlak telah diserahkan kepada Ketua BANI.

4.

Perpanjangan Waktu
Ketua BANI ber wenang, atas permohonan Termohon,
memperpanjang waktu pengajuan Jawaban dan atau penunjukan
arbiter oleh Termohon dengan alasan-alasan yang sah, dengan
ketentuan bahwa perpanjangan waktu tersebut tidak boleh melebihi
14 (empat belas) hari.
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BAB IV
Majelis Arbitrase
Pasal 9. Yang berhak menjadi Arbiter
1.

Majelis Arbitrase
Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 9 ayat (2) di bawah ini, hanya mereka yang diakui
termasuk dalam daftar arbiter yang disediakan oleh BANI dan/atau
memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh BANI dapat
bertindak selaku arbiter berdasarkan Peraturan Prosedur ini yang
dapat dipilih oleh para pihak.
Daftar arbiter BANI tersebut terdiri dari para arbiter yang
memenuhi syarat yang tinggal di Indonesia dan di berbagai
yurisdiksi di seluruh dunia, baik pakar hukum maupun praktisi
dan pakar non hukum seperti para ahli teknik, para arsitek dan
orang-orang lain yang memenuhi syarat. Daftar arbiter tersebut
dari waktu ke waktu dapat ditinjau kembali, ditambah atau diubah
oleh Badan Pengurus.

2.

Arbiter Luar
Dalam hal para pihak, memerlukan arbiter yang memiliki suatu
keahlian khusus yang diperlukan dalam memeriksa suatu perkara
arbitrase yang diajukan ke BANI, permohonan dapat diajukan
kepada Ketua BANI guna menunjuk seorang arbiter yang tidak
terdaftar dalam daftar arbiter BANI dengan ketentuan bahwa arbiter
yang bersangkutan memenuhi persyaratan yang tercantum dalam
ayat (1) di atas dan ayat (3) di bawah ini. Setiap permohonan harus
dengan jelas menyatakan alasan diperlukannya arbiter luar dengan
disertai data riwayat hidup lengkap dari arbiter yang diusulkan.
Apabila Ketua BANI menganggap bahwa tidak ada arbiter dalam
daftar arbiter BANI dengan kualifikasi profesional yang dibutuhkan
itu sedangkan arbiter yang dimohonkan memiliki kualifikasi
dimaksud memenuhi syarat, netral dan tepat, maka Ketua
BANI dapat, berdasarkan pertimbangannya sendiri menyetujui
penunjukan arbiter tersebut.
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Apabila Ketua BANI tidak menyetujui penunjukan arbiter luar
tersebut, Ketua harus merekomendasikan, atau menunjuk, dengan
pilihannya sendiri, arbiter alternatif yang dipilih dari daftar arbiter
BANI atau seorang pakar yang memenuhi syarat dalam bidang yang
diperlukan namun tidak terdaftar di dalam daftar arbiter BANI.
Dewan Pengurus dapat mempertimbangkan penunjukan seorang
arbiter asing yang diakui dengan ketentuan bahwa arbiter asing
itu memenuhi persyaratan kualifikasi dan bersedia mematuhi
Peraturan Prosedur BANI, termasuk ketentuan mengenai biaya
arbiter, di mana pihak yang menunjuk berkewajiban memikul
biaya-biaya yang berhubungan dengan penunjukan arbiter asing
tersebut.
3.

Kriteria-kriteria
Disamping memiliki sertifikat ADR/Arbitrase yang diakui oleh
BANI seperti dimaksud dalam ayat (1) di atas, dan/atau persyaratan
kualifikasi lainnya yang diakui oleh BANI semua arbiter harus
memiliki persyaratan sebagai berikut:

4.

a.

Berwenang atau cakap melakukan tindakan-tindakan hukum;

b.

Sekurang-kurangnya berusia 35 tahun;

c.

Tidak memiliki hubungan keluarga berdasarkan keturunan atau
perkawinan sampai dengan keturunan ketiga, dengan setiap
dari para pihak bersengketa;

d.

Tidak memiliki kepentingan keuangan atau apa pun terhadap
hasil penyelesaian arbitrase;

e.

Berpengalaman sekurang-kurangnya 15 tahun dan menguasai
secara aktif bidang yang dihadapi;

f.

Tidak sedang menjalani atau bertindak sebagai hakim, jaksa,
panitera pengadilan, atau pejabat pemerintah lainnya.

Pernyataan Tidak Berpihak
Arbiter yang ditunjuk untuk memeriksa sesuatu perkara sesuai
ketentuan Peraturan Prosedur BANI wajib menandatangani
Pernyataan Tidak Berpihak yang disediakan oleh Sekretariat BANI.

5.

Hukum Indonesia
Apabila menurut perjanjian arbitrase penunjukan arbiter diatur
menurut hukum Indonesia, sekurang-kurangnya seorang arbiter,
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sebaiknya namun tidak diwajibkan, adalah seorang sarjana atau
praktisi hukum yang mengetahui dengan baik hukum Indonesia
dan bertempat tinggal di Indonesia.

Pasal 10. Susunan Majelis
1.

Arbiter Tunggal
Apabila Majelis akan terdiri dari hanya seorang arbiter, Pemohon
dapat, dalam Permohonan Arbitrase, mengusulkan kepada Ketua,
seorang atau lebih yang memenuhi syarat untuk direkomendasikan
menjadi arbiter tunggal. Apabila Termohon setuju dengan salah satu
calon yang diajukan Pemohon, dengan persetujuan Ketua, orang
tersebut dapat ditunjuk sebagai arbiter tunggal. Namun apabila
tidak ada calon yang diusulkan Pemohon yang diterima Termohon,
dengan kekecualian kedua pihak sepakat mengenai suatu Majelis
yang terdiri dari tiga arbiter, Ketua BANI wajib segera menunjuk
orang yang akan bertindak sebagi arbiter tunggal, penunjukan mana
tidak dapat ditolak atau diajukan keberatan oleh masing-masing
pihak kecuali atas dasar alasan yang cukup bahwa orang tersebut
dianggap tidak independen atau berpihak. Apabila para pihak tidak
setuju dengan arbiter tunggal, dan/atau Ketua menganggap sengketa
yang bersangkutan bersifat kompleks dan/atau skala dari sengketa
bersangkutan ataupun nilai tuntutan yang disengketakan sedemikian
rupa besarnya atau sifatnya sehingga sangat memerlukan suatu
Majelis yang terdiri dari tiga arbiter, maka Ketua memberitahukan
hal tersebut kepada para pihak dan diberi waktu 7 (tujuh) hari
kepada mereka untuk masing-masing menunjuk seorang arbiter
yang dipilihnya dan apabila tidak dipenuhi maka ketentuan Pasal
10 ayat (3) di bawah ini akan berlaku.

2.

Kelalaian Penunjukan
Dalam setiap hal di mana masing-masing pihak tidak dapat
mengangkat atau menunjuk seorang arbiter dalam batas waktu yang
telah ditentukan, maka dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak
pemberitahuan atau permohonan untuk menunjuk arbiter, dengan
memperhatikan ketentuan Pasal 8 ayat (3), Ketua berwenang
menunjuk atas nama pihak bersangkutan.
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3.

Dalam hal Tiga Arbiter
Apabila Majelis terdiri dari tiga arbiter, dalam hal para pihak telah
menunjuk arbiter mereka masing-masing, maka Ketua BANI
menunjuk seorang arbiter yang akan mengetuai Majelis.
Penunjukan arbiter yang akan mengetuai Majelis itu dilakukan
dengan mengindahkan usul-usul dari para arbiter masing-masing
pihak, untuk itu arbiter yang ditunjuk oleh para pihak masingmasing dapat mengajukan calon yang dipilihnya dari daftar para
arbiter BANI.

4.

Jika Jumlah Tidak Ditentukan
Apabila para pihak tidak sepakat sebelumnya tentang jumlah arbiter
(misalnya satu atau tiga arbiter), Ketua berhak memutuskan,
berdasarkan sifat, kompleksitas dan skala dari sengketa
bersangkutan, apakah perkara yang bersangkutan memerlukan
satu atau tiga arbiter dan, dalam hal demikian, maka ketentuanketentuan pada ayat-ayat terdahulu Pasal 10 ini berlaku.

5.

Banyak Pihak
Dalam hal terdapat lebih dari pada dua pihak dalam sengketa, maka
semua pihak yang bertindak sebagai Pemohon (para pemohon)
harus dianggap sebagai satu pihak tunggal dalam hal penunjukan
arbiter, dan semua pihak yang dituntut harus dianggap sebagai satu
Termohon tunggal dalam hal yang sama. Dalam hal pihak-pihak
tersebut tidak setuju dengan penunjukan seorang arbiter dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, maka pilihan mereka terhadap
seorang arbiter harus dianggap telah diserahkan kepada Ketua
BANI yang akan memilih atas nama pihak-pihak tersebut. Dalam
keadaan-keadaan khusus, apabila diminta oleh suatu mayoritas
pihak-pihak bersengketa, ketua dapat menyetujui dibentuknya
suatu Majelis yang terdiri lebih daripada 3 arbiter. Pihak-pihak lain
dapat bergabung dalam suatu perkara arbitrase hanya sepanjang
diperkenankan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang
No. 30/1999.

6.

Kewenangan Ketua BANI
Keputusan atau persetujuan akhir mengenai penunjukan semua
arbiter berada ditangan Ketua BANI. Dalam memberikan
persetujuan, Ketua dapat meminta keterangan tambahan sehubungan
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dengan kemandirian, netralitas dan/atau kriteria para arbiter yang
diusulkan. Ketua juga dapat mempertimbangkan kewarganegaraan
arbiter yang diusulkan sehubungan dengan kewarganegaraan para
pihak yang bersengketa dengan memperhatikan syarat-syarat baku
yang berlaku di BANI.
Ketua harus mengupayakan bahwa keputusan sehubungan dengan
penunjukan arbiter diambil atau disetujui dalam waktu paling lama
7 (tujuh) hari sejak hal tersebut diajukan kepadanya.
7.

Penerimaan Para Arbiter
Seorang calon arbiter, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
sejak ditunjuk, harus menyampaikan kepada BANI riwayat hidup/
pekerjaannya dan suatu pernyataan tertulis tentang kesediaan
bertindak sebagai arbiter. Apabila diperlukan, arbiter yang
ditunjuk harus menerangkan setiap keadaan yang mungkin dapat
menjadikan dirinya diragukan sehubungan dengan netralitas atau
kemandiriannya.

Pasal 11. Pengingkaran/Penolakan Terhadap seorang Arbiter
1.

Pengingkaran
Setiap arbiter dapat diingkari apabila terdapat suatu keadaan
tertentu yang menimbulkan keraguan terhadap netralitas dan/
atau kemandirian arbiter tersebut. Pihak yang ingin mengajukan
pengingkaran harus menyampaikan pemberitahuan tertulis
kepada BANI dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak
diberitahukan identitas arbiter tersebut, dengan melampirkan
dokumen-dokumen pembuktian yang mendasari pengingkaran
tersebut. Atau, apabila keterangan yang menjadi dasar juga
diketahui pihak lawan, maka pengingkaran tersebut harus diajukan
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah keterangan
tersebut diketahui pihak lawan.

2.

Penggantian
BANI wajib meneliti bukti-bukti tersebut melalui suatu tim khusus dan
menyampaikan hasilnya kepada arbiter yang diingkari dan pihak lain
tentang pengingkaran tersebut. Apabila arbiter yang diingkari setuju
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untuk mundur, atau pihak lain menerima pengingkaran tersebut,
seorang arbiter pengganti harus ditunjuk dengan cara yang sama
dengan penunjukan arbiter yang mengundurkan diri, berdasarkan
ketentuan-ketentuan Pasal 10 di atas. Atau jika sebaliknya, BANI
dapat, namun tidak diharuskan, menyetujui pengingkaran tersebut,
Ketua BANI harus menunjuk arbiter pengganti.
3.

Kegagalan Pengingkaran
Apabila pihak lain atau arbiter tidak menerima pengingkaran itu,
dan Ketua BANI juga menganggap bahwa pengingkaran tersebut
tidak berdasar, maka arbiter yang diingkari harus melanjutkan
tugasnya sebagai arbiter.

4.

Pengingkaran Pihak yang Menunjuk
Suatu pihak dapat membantah arbiter yang telah ditunjuknya atas
dasar bahwa ia baru mengetahui atau memperoleh alasan-alasan
untuk pengingkaran setelah penunjukan dilakukan.

Pasal 12. Penggantian Seorang Arbiter
1.

Kematian atau Cacat
Dalam hal seorang arbiter meninggal dunia atau tidak mampu
secara tegas untuk melakukan tugasnya, selama jalannya proses
pemeriksaan arbitrase, seorang arbiter pengganti harus ditunjuk
berdasarkan ketentuan yang sama menurut Pasal 10 seperti halnya
yang berlaku terhadap penunjukan atau pemilihan arbiter yang
diganti.

2.

Pengunduran diri Arbiter
Calon atau arbiter yang mempunyai pertentangan kepentingan
(conflict of interest) dengan perkara atau para pihak yang bersengketa
wajib untuk mengundurkan diri.
Sebaliknya apabila Majelis telah terbentuk maka tidak seorang pun
arbiter boleh mengundurkan diri dari kedudukannya kecuali terjadi
pengingkaran terhadap dirinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Peraturan Prosedur ini dan peraturan perundang-undangan.

Bab 8 ǁ Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Atas Buku

139

3.

Kelalaian Bertindak
Dalam hal seorang arbiter lalai dalam melakukan tugasnya, baik
secara de jure atau de facto, satu dan lain atas pertimbangan Ketua
BANI sehingga tidak mungkin bagi dirinya menjalankan fungsinya,
sebagaimana ditentukan Ketua, maka prosedur sehubungan dengan
pengingkaran dan penggantian seorang arbiter sesuai ketentuanketentuan dalam Pasal 11 berlaku.

4.

Pengulangan Pemeriksaan
Apabila berdasarkan Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), atau Pasal 12 ayat (3),
seorang arbiter tunggal diganti maka pemeriksaan perkara, termasuk
sidang-sidang yang telah diselenggarakan sebelumnya harus diulang.
Apabila Ketua Majelis diganti, setiap sidang kesaksian sebelumnya
dapat diulang apabila dianggap perlu oleh para arbiter lainnya. Apabila
seorang arbiter dalam Majelis diganti, maka para arbiter lainnya
harus memberikan penjelasan kepada arbiter yang baru ditunjuk dan
sidang-sidang sebelumnya tidak perlu diulang kecuali dalam keadaankeadaan khusus di mana, Majelis menurut pertimbangannya sendiri
menganggap perlu berdasarkan alasan-alasan keadilan. Apabila terjadi
pengulangan sidang-sidang berdasarkan alasan-alasan di atas, Majelis
dapat mempertimbangkan perpanjangan waktu pemeriksaan perkara
seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).

BAB V
Pemeriksaan Arbitrase
Pasal 13. Ketentuan-ketentuan Umum/Persidangan
1.

Kewenangan Majelis
Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan
dalam Bab III di atas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus
sengketa antara para pihak atas nama BANI dan karenanya dapat
melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki BANI sehubungan
dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas
sengketa dimaksud. Sebelum dan selama masa persidangan Majelis
dapat mengusahakan adanya perdamaian di antara para pihak. Upaya
perdamaian tersebut tidak mempengaruhi batas waktu pemeriksaan
di persidangan yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
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2.

Kerahasiaan
Seluruh persidangan dilakukan tertutup untuk umum, dan segala
hal yang berkaitan dengan penunjukan arbiter, termasuk dokumendokumen, laporan/catatan sidang-sidang, keterangan-keterangan
saksi dan putusan-putusan, harus dijaga kerahasiaannya di
antara para pihak, para arbiter dan BANI, kecuali oleh peraturan
perundang-undangan hal tersebut tidak diperlukan atau disetujui
oleh semua pihak yang bersengketa.

3.

Dasar Keadilan
Sesuai ketentuan Peraturan Prosedur ini dan hukum yang berlaku,
Majelis Arbitrase dapat menyelenggarakan arbitrase dengan
cara yang dapat dianggap benar dengan ketentuan para pihak
diperlakukan dengan persamaan hak dan diberi kesempatan yang
patut dan sama pada setiap tahap pemeriksaan perkara.

4.

Tempat Sidang
Persidangan, diselenggarakan di tempat yang ditetapkan oleh BANI
dan kesepakatan para pihak, namun dapat pula di tempat lain jika
dianggap perlu oleh Majelis dengan kesepakatan para pihak. Majelis
Arbitrase dapat meminta diadakan rapat-rapat untuk memeriksa,
aset-aset, barang-barang lain atau dokumen-dokumen pada setiap
waktu dan di tempat yang diperlukan, dengan pemberitahuan
seperlunya kepada para pihak, guna memungkinkan mereka
dapat ikut hadir dalam pemeriksaan tersebut. Rapat-rapat internal
dan sidang-sidang Majelis dapat diadakan pada setiap waktu
dan tempat, termasuk melalui jaringan internet, apabila Majelis
menganggap perlu.

Pasal 14. Bahasa
1.

Bahasa Pemeriksaan
Dalam hal para pihak tidak menyatakan sebaliknya, proses
pemeriksaan perkara diselenggarakan dalam bahasa Indonesia,
kecuali dan apabila Majelis, dengan menimbang keadaan (seperti
adanya pihak-pihak asing dan/atau arbiter-arbiter asing yang
tidak dapat berbahasa Indonesia, dan/atau di mana transaksi
yang menimbulkan sengketa dilaksanakan dalam bahasa lain),
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menganggap perlu digunakannya bahasa Inggris atau bahasa
lainnya.
2.

Bahasa Dokumen
Apabila dokumen asli yang diajukan atau dijadikan dasar oleh
para pihak dalam pengajuan kasus yang bersangkutan dalam
bahasa selain Indonesia, maka Majelis berhak untuk menentukan
dokumen-dokumen asli tersebut apakah harus disertai terjemahan
dalam bahasa Indonesia, atau dari bahasa Indonesia ke bahasa
lain. Namun demikian, apabila para pihak setuju, atau Majelis
menentukan, bahwa bahasa yang digunakan dalam perkara adalah
bahasa selain bahasa Indonesia, maka Majelis dapat meminta agar
dokumen-dokumen diajukan dalam bahasa Indonesia dengan
disertai terjemahan dari penerjemah tersumpah dalam bahasa
Inggris atau bahasa lain yang digunakan.

3.

Penerjemah.
Apabila Majelis dan/atau masing-masing pihak memerlukan
bantuan penerjemah selama persidangan, hal tersebut harus
disediakan oleh BANI atas permintaan Majelis, dan biaya
penerjemah harus ditanggung oleh para pihak yang berperkara
sesuai yang ditetapkan oleh Majelis.

4.

Bahasa Putusan
Putusan harus dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila diminta
oleh suatu pihak atau sebaliknya dianggap perlu oleh Majelis, dalam
bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Dalam hal bahwa naskah asli
Putusan dibuat dalam bahasa Inggris atau bahasa lainnya, suatu
terjemahan resmi harus disediakan oleh BANI untuk maksudmaksud pendaftaran, dan biaya untuk itu harus ditanggung oleh
para pihak berdasarkan penetapan Majelis

Pasal 15. Hukum yang Berlaku
1.

Hukum yang Mengatur
Hukum yang mengatur materi sengketa adalah hukum yang dipilih
dalam perjanjian komersial bersangkutan yang menimbulkan
sengketa antara para pihak. Dalam hal oleh para pihak dalam
perjanjian tidak ditetapkan tentang hukum yang mengatur, para
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pihak bebas memilih hukum yang berlaku berdasarkan kesepakatan
bersama. Dalam hal kesepakatan itu tidak ada, Majelis berhak
menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang dianggap perlu,
dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang menyangkut
permasalahannya.
2.

Ketentuan-ketentuan Kontrak
Dalam menerapkan hukum yang berlaku, Majelis harus
mempertimbangkan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian serta
praktek dan kebiasaan yang relevan dalam kegiatan bisnis yang
bersangkutan.

3.

Ex Aequo et Bono
Majelis dapat menerapkan kewenangan yang bersifat amicable
compositeur dan/atau memutuskan secara ex aequo et bono, apabila
para pihak telah menyatakan kesepakatan mengenai hal itu.

Pasal 16. Surat Permohonan Arbitrase
1.

Pengajuan
Surat Permohonan Arbitrase, yang berisi Tuntutan Pemohon yang
disampaikan kepada BANI, oleh BANI, setelah Majelis terbentuk,
diteruskan kepada setiap anggota Majelis dan pihak lain (para
pihak).

2.

Syarat-syarat
Surat Permohonan Arbitrase harus memuat sekurang-kurangnya:

3.

a.

Nama dan alamat para pihak;

b.

Keterangan tentang fakta-fakta yang mendukung Permohonan
Arbitrase;

c.

Butir-butir permasalahannya; dan

d.

Besarnya tuntutan kompensasi yang dituntut.

Dokumentasi
Pemohon harus melampirkan pada Surat Permohonan tersebut
suatu salinan perjanjian bersangkutan atau perjanjian-perjanjian
yang terkait sehubungan sengketa yang bersangkutan dan suatu
salinan perjanjian arbitrase (jika tidak termasuk dalam perjanjian
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dimaksud), dan dapat pula melampirkan dokumen-dokumen lain
yang oleh Pemohon dianggap relevan. Apabila dokumen-dokumen
tambahan atau bukti lain dimaksudkan akan diajukan kemudian,
Pemohon harus menegaskan hal itu dalam Surat Permohonan
tersebut.

Pasal 17. Surat Jawaban Atas Tuntutan
1.

Pengajuan
Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari Termohon harus
mengajukan Surat Jawaban kepada BANI untuk disampaikan
kepada Majelis dan Pemohon.

2.

Syarat-syarat
Termohon harus, dalam Surat Jawabannya, mengemukakan
pendapatnya tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf
b dan huruf c Pasal 16 ayat (2) di atas. Termohon juga dapat
melampirkan dalam Surat Jawabannya, dokumen-dokumen yang
dijadikan sebagai dasar atau menunjuk pada setiap dokumendokumen tambahan atau bukti lain yang akan diajukan kemudian.

3.
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Tuntutan Balik
a.

Apabila Termohon bermaksud mengajukan suatu tuntutan
balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian sehubungan dengan
sengketa atau tuntutan yang bersangkutan sebagaimana yang
diajukan Pemohon, Termohon dapat mengajukan tuntutan
balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut bersama
dengan Surat Jawaban atau selambat-lambatnya pada sidang
pertama. Majelis berwenang, atas permintaan Termohon, untuk
memperkenankan tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya
penyelesaian itu agar diajukan pada suatu tanggal kemudian
apabila Termohon dapat menjamin bahwa penundaan itu
beralasan sesuai ketentuan-ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat
(2) dan Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3).

b.

Atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian
tersebut dikenakan biaya tersendiri sesuai dengan cara
perhitungan pembebanan biaya administrasi yang dilakukan
terhadap tuntutan pokok (konvensi) yang harus dipenuhi oleh
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kedua belah pihak berdasarkan Peraturan Prosedur dan daftar
biaya yang berlaku yang ditetapkan oleh BANI dari waktu
ke waktu. Apabila biaya administrasi untuk tuntutan balik
(rekonvensi) atau upaya penyelesaian tersebut telah dibayar
para pihak, maka tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya
penyelesaian akan diperiksa, dipertimbangkan dan diputus
secara bersama-sama dengan tuntutan pokok.
c.

4.

Kelalaian para pihak atau salah satu dari mereka, untuk
membayar biaya administrasi sehubungan dengan tuntutan
balik atau upaya penyelesaian tidak menghalangi ataupun
menunda kelanjutan penyelenggaraan arbitrase sehubungan
dengan tuntutan pokok (konvensi) sejauh biaya administrasi
sehubungan dengan tuntutan pokok (konvensi) tersebut telah
dibayar, seolah-olah tidak ada tuntutan balik (rekonvensi) atau
upaya penyelesaian tuntutan.

Jawaban Tuntutan Balik.
Dalam hal Termohon telah mengajukan suatu tuntutan balik
(rekonvensi) atau upaya penyelesaian, Pemohon (yang dalam hal
itu menjadi Termohon), berhak dalam jangka waktu 30 hari atau
jangka waktu lain yang ditetapkan oleh Majelis, untuk mengajukan
jawaban atas tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian
tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan Pasal 17 ayat (2) di atas.

Pasal 18. Yurisdiksi
1.

Kompetensi Kompetensi
Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia
tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan
adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan
untuk itu.

2.

Klausul Arbitrase Independen
Majelis berhak menentukan adanya atau keabsahan suatu
perjanjian di mana klausula arbitrase merupakan bagian. Suatu
klausula arbitrase yang menjadi bagian dari suatu perjanjian, harus
diperlakukan sebagai suatu perjanjian terpisah dari ketentuanketentuan lainnya dalam perjanjian yang bersangkutan. Keputusan
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Majelis bahwa suatu kontrak batal demi hukum tidak dengan
sendirinya membatalkan validitas klausula arbitrase.
4.

Batas Waktu Bantahan
Suatu dalih berupa bantahan bahwa Majelis tidak berwenang harus
dikemukakan sekurang-kurangnya dalam Surat Jawaban atau,
dalam hal tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya penyelesaian
dalam jawaban terhadap tuntutan balik (rekonvensi) atau upaya
penyelesaian tersebut.

5.

Putusan Sela
Dalam keadaan yang biasa, Majelis akan menetapkan putusan yang
menolak masalah yurisdiksi sebagai suatu Putusan Sela. Namun,
apabila dipandang perlu Majelis dapat melanjutkan proses arbitrase
dan memutuskan masalah tersebut dalam Putusan akhir.

Pasal 19. Dokumen-Dokumen dan Penetapan-Penetapan
1.

Prosedur Persidangan
Setelah menerima berkas perkara, Majelis harus menentukan,
atas pertimbangan sendiri apakah sengketa dapat diputuskan
berdasarkan dokumen-dokumen saja, atau perlu memanggil para
pihak untuk datang pada persidangan. Untuk maksud tersebut
Majelis dapat memanggil untuk sidang pertama di mana mengenai
pengajuan dokumen-dokumen jika ada atau mengenai persidangan
jika diadakan, ataupun mengenai masalah-masalah prosedural,
dapat dikomunikasikan dengan para pihak secara langsung ataupun
melalui Sekretariat BANI.

2.

Penetapan-penetapan prosedural
Majelis, berdasarkan ketentuan-ketentuan ini, berhak penuh
menentukan prosedur dan membuat penetapan-penetapan yang
dianggap perlu, di mana penetapan-penetapan tersebut mengikat
para pihak. Apabila dipandang perlu, Majelis dapat membuat
ikhtisar masalah-masalah yang akan diputus (terms of reference)
yang ditandatangani Majelis dan para pihak. Setidak-tidaknya
Sekretaris Majelis harus membuat berita acara pemeriksaan dan
penetapan-penetapan prosedural dari Majelis, berita acara mana,
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setelah ditandatangani oleh Majelis, menjadi dokumen pemeriksaan
dan bahan bagi Majelis dalam proses pemeriksaan selanjutnya.
3.

Catatan
Dalam hal masing-masing pihak ingin membuat suatu catatan
sendiri mengenai pemeriksaan atau sebagian dari pemeriksaan, atas
persetujuan Majelis, pihak yang bersangkutan dapat meminta jasa
petugas pencatat atau sekretaris independen untuk hal tersebut
yang akan menyampaikan catatannya kepada Majelis untuk
diteruskan kepada para pihak. Biaya pembuatan catatan itu adalah
atas tanggungan pihak atau pihak-pihak yang meminta, dan biaya
tersebut harus dibayar di muka kepada BANI untuk dibayarkan
kemudian kepada petugas bersangkutan setelah menerima bukti
penagihan.

4.

Biaya harus dibayar
Pemeriksaan atas perkara dan atau sidang tidak akan dilangsungkan
sebelum seluruh biaya-biaya arbitrase, sebagaimana diberitahukan
oleh Sekretariat kepada para pihak berdasarkan besarnya skala dari
tuntutan dan daftar biaya yang dari waktu ke waktu diumumkan
oleh BANI, telah dibayar lunas oleh salah satu atau kedua belah
pihak.

5.

Putusan Sela
Majelis berhak menetapkan putusan provisi atau putusan sela
yang dianggap perlu sehubungan dengan penyelesaian sengketa
bersangkutan, termasuk untuk menetapkan suatu putusan
tentang sita jaminan, memerintahkan penyimpanan barang pada
pihak ketiga, atau penjualan barang-barang yang tidak akan tahan
lama. Majelis berhak meminta jaminan atas biaya-biaya yang
berhubungan dengan tindakan-tindakan tersebut.

6.

Sanksi-sanksi
Majelis berhak menetapkan sanksi atas pihak yang lalai atau
menolak untuk menaati aturan tata-tertib yang dibuatnya
atau sebaliknya melakukan tindakan yang menghambat proses
pemeriksaan sengketa oleh Majelis.
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Pasal 20. Upaya Mencari Penyelesaian Damai
1.

Penyelesaian Damai
Majelis pertama-tama harus mengupayakan agar para pihak mencari
jalan penyelesaian damai, baik atas upaya para pihak sendiri atau
dengan bantuan mediator atau pihak ketiga lainnya yang independen
atau dengan bantuan Majelis jika disepakati oleh para pihak.

2.

Putusan Persetujuan Damai
Apabila suatu penyelesaian damai dapat dicapai, Majelis akan
menyiapkan suatu memorandum mengenai persetujuan damai
tersebut secara tertulis yang memiliki kekuatan hukum dan
mengikat kedua belah pihak serta dapat dilaksanakan dengan cara
yang sama sebagai suatu Putusan dari Majelis.

3.

Kegagalan Menyelesaikan secara damai
Apabila tidak berhasil dicapai penyelesaian damai, Majelis akan
melanjutkan prosedur arbitrase sesuai ketentuan dalam Peraturan
ini.

Pasal 21. Kelalaian Penyelesaian
1.

Kelalaian Pemohon
Dalam hal Pemohon lalai dan/atau tidak datang pada sidang
pertama yang diselenggarakan oleh Majelis tanpa suatu alasan yang
sah, maka Majelis dapat menyatakan Permohonan Arbitrase batal.

2.

Kelalaian Termohon
Dalam hal Termohon lalai mengajukan Surat Jawaban, Majelis
harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Termohon
dan dapat memberikan perpanjangan jangka waktu selambatlambatnya 14 (empat belas) hari untuk mengajukan Jawaban
dan/atau datang ke persidangan. Dalam hal Termohon juga tidak
datang ke persidangan setelah dipanggil secara patut dan juga tidak
mengajukan Jawaban tertulis, Majelis harus memberitahukan untuk
kedua kalinya kepada Termohon agar datang atau menyampaikan
Jawaban. Apabila Termohon lalai menjawab untuk kedua kalinya
tanpa alasan yang sah, Majelis serta-merta dapat memutuskan dan
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mengeluarkan putusan berdasarkan dokumen-dokumen dan bukti
yang telah diajukan Pemohon.

Pasal 22. Perubahan-Perubahan dan Pengajuan-Pengajuan Selanjutnya
1.

Perubahan-perubahan
Apabila pengajuan-pengajuan sebagaimana dimaksud di atas telah
lengkap, dan apabila sidang pertama telah dilangsungkan, para pihak
tidak berhak mengubah tuntutan dan/atau jawaban mereka sepanjang
menyangkut materi perkara, kecuali Majelis dan para pihak menyetujui
perubahan tersebut. Namun demikian, tidak diperkenankan mengubah
tuntutan yang keluar dari lingkup perjanjian arbitrase.

2.

Pengajuan-pengajuan lebih lanjut
Majelis harus memutuskan tentang bukti-bukti tambahan dan/atau
keterangan tertulis tambahan, selain Surat Permohonan Arbitrase
yang merupakan surat tuntutan dan Surat Jawaban, yang diperlukan
dari para pihak atau diajukan para pihak, dimana Majelis harus
menetapkan jangka waktu untuk penyampaian hal-hal tersebut.
Majelis tidak wajib mempertimbangkan setiap pengajuan tambahan
selain yang telah ditetapkannya.

Pasal 23. Bukti dan Persidangan
1.

Beban Pembuktian
Setiap pihak wajib menjelaskan posisi masing-masing, untuk
mengajukan bukti yang menguatkan posisinya dan untuk
membuktikan fakta-fakta yang dijadikan dasar tuntutan atau
jawaban.

2.

Ringkasan Bukti-bukti
Majelis dapat, apabila dianggap perlu, meminta para pihak untuk
memberikan penjelasan atau mengajukan dokumen-dokumen
yang dianggap perlu dan/atau untuk menyampaikan ringkasan
seluruh dokumen dan bukti lain yang telah dan/atau akan diajukan
oleh pihak tersebut guna mendukung fakta-fakta dalam Surat
Permohonan Tuntutan atau Surat Jawaban, dalam jangka waktu
yang ditetapkan oleh Majelis.
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3.

Bobot Pembuktian
Majelis harus menentukan apakah bukti-bukti dapat diterima,
relevan dan menyangkut materi permasalahan dan memiliki
kekuatan bukti.

4.

Saksi-saksi
Apabila Majelis menganggap perlu dan/atau atas permintaan
masing-masing pihak, saksi-saksi ahli atau saksi-saksi yang
berkaitan fakta-fakta dapat dipanggil. Saksi-saksi tersebut oleh
Majelis dapat diminta untuk memberikan kesaksian mereka dalam
bentuk tertulis. Majelis dapat menentukan, atas pertimbangannya
sendiri atau atas permintaan masing-masing pihak, apakah perlu
mendengar kesaksian lisan saksi-saksi tersebut.

5.

Biaya Para Saksi
Pihak yang meminta pemanggilan seorang saksi atau saksi
ahli harus membayar di muka seluruh ongkos yang diperlukan
berhubung dengan kehadiran saksi tersebut. Untuk maksud
tersebut Majelis dapat meminta agar terlebih dahulu disetorkan
suatu deposit kepada BANI.

6.

Sumpah
Sebelum memberikan kesaksian mereka, para saksi atau saksisaksi ahli tersebut dapat diminta untuk diambil sumpahnya atau
mengucapkan janji.

7.

Penutupan Persidangan
Jika pengajuan bukti, kesaksian dan persidangan telah dianggap
cukup oleh Majelis, maka persidangan mengenai sengketa tersebut
ditutup oleh Ketua Majelis yang kemudian dapat menetapkan suatu
sidang untuk penyampaian Putusan akhir.

Pasal 24. Pencabutan Arbitrase
1.

Pencabutan
Sepanjang Majelis belum mengeluarkan putusannya, Pemohon
berhak mencabut tuntutannya melalui pemberitahuan tertulis
kepada Majelis, pihak lain dan BANI. Namun demikian apabila
Termohon telah mengajukan Surat Jawaban, dan/atau tuntutan balik
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(rekonvensi), maka tuntutan hanya dapat dicabut kembali dengan
persetujuan Termohon. Apabila para pihak sepakat untuk mencabut
tuntutan/perkara setelah sidang dimulai, maka pencabutan tersebut
dilakukan dengan penetapan putusan oleh Majelis.
2.

Pengembalian Pembayaran Biaya-Biaya
Dalam hal persidangan belum dimulai, seluruh ongkos yang dibayar,
kecuali biaya pendaftaran, dikembalikan kepada Pemohon di mana
dilakukan perhitungan dengan biaya-biaya administrasi Sekretariat
BANI yang telah dikeluarkan. Apabila persidangan atau rapat-rapat
musyawarah telah dimulai, maka biaya administrasi, termasuk
ongkos-ongkos yang menjadi hak para arbiter yang dianggap wajar
oleh Ketua BANI, setelah berkonsultasi dengan Majelis, akan
diperhitungkan dalam pengembalian tersebut.

BAB VI
Putusan
Pasal 25. Putusan Akhir
Majelis wajib menetapkan Putusan akhir dalam waktu paling
lama 30 hari terhitung sejak ditutupnya persidangan, kecuali
Majelis mempertimbangkan bahwa jangka waktu tersebut perlu
diperpanjang secukupnya.

Pasal 26. Putusan-Putusan Lain
Selain menetapkan Putusan akhir, Majelis juga berhak menetapkan
putusan-putusan pendahuluan, sela atau Putusan-putusan parsial.

Pasal 27. Mayoritas
Apabila Majelis terdiri dari tiga (atau lebih) arbiter, maka
setiap putusan atau putusan lain dari Majelis, harus ditetapkan
berdasarkan suatu putusan mayoritas para arbiter.
Apabila terdapat perbedaan pendapat dari arbiter mengenai bagian
tertentu dari putusan, maka perbedaan tersebut harus dicantumkan
dalam Putusan.
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Apabila diantara para arbiter tidak terdapat kesepakatan mengenai
putusan atau bagian dari putusan yang akan diambil, maka putusan
Ketua Majelis mengenai hal yang bersangkutan yang dianggap
berlaku.

Pasal 28. Penetapan-Penetapan Prosedural
Untuk hal-hal yang bersifat prosedural, apabila tidak terdapat
kesepakatan mayoritas, dan apabila Majelis menguasakan untuk
hal tersebut, Ketua Majelis dapat memutuskan atas pertimbangan
sendiri.

Pasal 29. Pertimbangan Putusan
Putusan harus dibuat tertulis dan harus memuat pertimbanganpertimbangan yang menjadi dasar Putusan tersebut, kecuali para
pihak setuju bahwa pertimbangan-pertimbangan itu tidak perlu
dicantumkan.
Putusan Majelis ditetapkan berdasarkan ketentuan-ketentuan
hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Pasal 30. Penandatanganan Putusan
Putusan harus ditandatangani para arbiter dan harus memuat
tanggal dan tempat dikeluarkannya. Apabila ada tiga Arbiter dan
satu dari mereka tidak menandatangani, maka dalam Putusan
tersebut harus dinyatakan alasannya.

Pasal 31. Penyampaian
Dalam waktu 14 (empat belas) hari, Putusan yang telah
ditandatangani para arbiter tersebut harus disampaikan kepada
setiap pihak, bersama 2 (dua) lembar salinan untuk BANI, dimana
salah satu dari salinan itu akan didaftarkan oleh BANI di Pengadilan
Negeri yang bersangkutan.

Pasal 32. Final dan Mengikat
Putusan bersifat final dan mengikat para pihak. Para pihak
menjamin akan langsung melaksanakan Putusan tersebut.
Dalam Putusan tersebut, Majelis menetapkan suatu batas waktu
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bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan Putusan di mana dalam
Putusan Majelis dapat menetapkan sanksi dan/atau denda dan/atau
tingkat bunga dalam jumlah yang wajar apabila pihak yang kalah
lalai dalam melaksanakan Putusan itu.

Pasal 33. Pendaftaran
Kerahasiaan proses arbitrase tidak berarti mencegah pendaftaran
Putusan pada Pengadilan Negeri ataupun pengajuannya ke
Pengadilan Negeri di manapun di mana pihak yang menang dapat
meminta pelaksanaan dan/atau eksekusi Putusan tersebut.

Pasal 34. Pembetulan Kesalahan-Kesalahan
Dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah Putusan
diterima, para pihak dapat mengajukan permohonan ke BANI
agar Majelis memperbaiki kesalahan-kesalahan administratif yang
mungkin terjadi dan/atau untuk menambah atau menghapus
sesuatu apabila dalam Putusan tersebut sesuatu tuntutan tidak
disinggung.

Pasal 35. Daftar Biaya
Biaya arbitrase ditetapkan dalam suatu daftar terpisah dan terlampir
pada Peraturan Prosedur ini. Daftar tersebut dapat diperbaiki atau
diubah dari waktu ke waktu apabila dipandang perlu oleh BANI.

Pasal 36. Pembayaran Biaya
BANI harus menagih kepada setiap pihak setengah dari estimasi
biaya arbitrase, dan memberikan jangka waktu secepatnya untuk
membayarnya. Apabila suatu pihak lalai membayar bagiannya,
maka jumlah yang sama harus dibayarkan oleh pihak lain yang
kemudian akan diperhitungkan dalam Putusan dengan kewajiban
pihak yang lalai membayar tersebut.
BANI atas permintaan Majelis yang bersangkutan dapat meminta
penambahan biaya dari waktu ke waktu selama berlangsungnya
arbitrase apabila Majelis menganggap bahwa perkara yang sedang
diperiksa atau besarnya tuntutan ternyata telah meningkat daripada
yang semula diperkirakan.
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Pasal 37. Alokasi
Majelis berwenang menentukan pihak mana yang harus bertanggung
jawab untuk membayar, atau melakukan pengembalian pembayaran
kepada pihak lain, untuk seluruh atau sebagian biaya-biaya itu,
pembagian mana harus dicantumkan dalam Putusan.
Pada umumnya apabila salah satu pihak sepenuhnya berhasil dalam
tuntutannya maka pihak lawannya memikul seluruh biaya dan
apabila masing-masing pihak berhasil memperoleh sebagian dari
tuntutannya, biaya-biaya menjadi beban kedua belah pihak secara
proporsional.

Pasal 38. Biaya-Biaya Jasa Hukum
Kecuali dalam keadaan-keadaan khusus, biaya-biaya jasa hukum dari
masing-masing pihak harus ditanggung oleh pihak yang memakai
jasa hukum tersebut dan biasanya tidak akan diperhitungkan
terhadap pihak lainnya. Namun apabila Majelis menentukan bahwa
suatu tuntutan menjadi rumit atau bahwa suatu pihak secara
tidak sepatutnya menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan atau
hambatan-hambatan dalam kemajuan proses arbitrase, maka biaya
jasa hukum dapat dilimpahkan kepada pihak yang menimbulkan
kesulitan tersebut.

Pasal 39. Biaya-Biaya Eksekusi
Biaya-biaya eksekusi Putusan ditanggung oleh pihak yang kalah dan
yang lalai untuk memenuhi ketentun-ketentuan dalam Putusan.

Pendapat yang Mengikat dan Klausula Arbitrase
Pendapat yang Mengikat
Tanpa adanya suatu sengketa, BANI dapat menerima permintaan
yang diajukan oleh para pihak dalam suatu perjanjian, untuk memberikan suatu pendapat yang mengikat mngenai sesuatu persoalan
berkenaan dengan perjanjian tersebut.
BANI dapat diminta memberikan pendapat yang mengikat misalnya
mengenai: penafsiran ketentuan-ketentuan yang kurang jelas, dalam
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kontrak penambahan atau perubahan pada ketentuan-ketentuan
berhubungan dengan timbulnya keadaan-keadaan baru, dan lainlain.
Dengan diberikannya pendapat oleh BANI tersebut, kedua belah
pihak terikat padanya dan siapa saja dari mereka yang bertindak
bertentangan dengan pendapat itu, akan dianggap melanggar
perjanjian.

Klasula Arbitrase
BANI menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan
arbitrase BANI, untuk mencantumkan dalam perjanjian-perjanjian
mereka klausula standard sebagai berikut:
“Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan
diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional
Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan administrasi
dan peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang
keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa
sebagai keputusan tingkat pertama dan terakhir”.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa
Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian
sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati
para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Adapun
pengaturannya di dalam UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:
a.

Pasal 6 ayat (1), menyebutkan bahwa sengketa dan beda pendapat
perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif
penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan
Negeri.

b.

Pasal 6 ayat (2), bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat
melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para
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pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya
dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.
c.

Pasal 6 ayat (3), bahwa dalam hal sengketa atau beda pendapat
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan,
maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda
pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih
penasehat ahli maupun melalui seorang mediator.

d.

Pasal 6 ayat (4), bahwa apabila para pihak tersebut dalam waktu
paling lama 14 (empat belas) hari dengan bantuan seorang atau
lebih penasehat ahli maupun melalui seorang mediator tidak
berhasil mencapai kata sepakat, atau mediator tidak berhasil
mempertemukan kedua belah pihak, maka para pihak dapat
menghubungi sebuah lembaga arbitrase atau lembaga alternatif
penyelesaian sengketa untuk menunjuk seorang mediator.

e.

Pasal 6 ayat (5), bahwa setelah penunjukan mediator oleh lembaga
arbitrase atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa, dalam waktu
paling lama 7 (tujuh) hari usaha mediasi harus sudah dapat dimulai.

f.

Pasal 6 ayat (6), bahwa usaha penyelesaian sengketa atau beda
pendapat melalui mediator sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)
dengan memegang teguh kerahasiaan, dalam waktu paling lama
30 ( tiga puluh ) hari harus tercapai kesepakatan dalam bentuk
tertulis yang ditandatangani oleh semua pihak yang terkait.

g.

Pasal 6 ayat (7), bahwa kesepakatan penyelesaian sengketa atau
beda pendapat secara tertulis adalah final dan mengikat para pihak
untuk dilaksanakan dengan itikad baik serta wajib didaftarkan di
Pengadilan Negeri dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari
sejak penandatanganan.

h.

Pasal 6 ayat (8), kesepakatan penyelesaian sengketa atau beda
pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) wajib selesai
dilaksanakan dalam waktu paling lama 30 ( tiga puluh) hari sejak
pendaftaran.

i.

Pasal 6 ayat (9), apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai,
maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat
mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau
arbitrase ad hoc.
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Jenis-jenis alternatif penyelesaian sengketa antara lain:

1. Konsultasi20
Konsultasi adalah suatu tindakan yang bersifat “personal” antara
suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak
konsultan, di mana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada
klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan klien.

2. Negosiasi21
Negosiasi berasal dari kata negotiation yang berarti perundingan,
sedangkan orang yang mengadakan perundingan disebut sebagai
negosiator (negotiator). Negosiasi sudah menjadi kegiatan sehari-hari
masyarakat, tawar menawar harga, gaji, dan lain sebagainya. Menurut
Suyud Margono, negosiasi adalah komunikasi dua arah yang dirancang
untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki
berbagai kepentingan yang sama maupun yang berbeda22.
Black’s Law Dictionary mendefinisikan negosiasi sebagai berikut23:
“A consensual bargaining process in which the parties attempt to reach
agreement on a disputed or potentially dispute matter. Negotiation
also involves complete autonomy for the parties involved, without the
intervention of third parties (proses tawar-menawar kesepakatan di
mana para pihak berusaha untuk mencapai kesepakatan tentang
sengketa atau hal yang berpotensi menjadi sengketa. Negosiasi juga
melibatkan otonomi penuh bagi pihak-pihak yang terlibat, tanpa
campur tangan dari pihak ketiga).
Dalam proses negosiasi, pihak yang bersengketa akan berhadapan
langsung untuk mendiskusikan permasalahan yang dihadapi

20
Nazyra Yossea Putri, Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen (Studi Putusan Pengadilan Negeri Liwa Nomor 01/PDT-SUS-BPSK/2014/PN.L.W),
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2016, hlm. 12.
21
Lihat Suyud Margono, ADR dan Arbitrase (Proses Pelembagaan dan Aspek
Hukum), Bogor, Ghalia Indonesia, 2004, hlm. 36 dalam Zulkarnaen Hamka, Mediasi Arbitrase dan Arbitrasi - Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional,
Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2014, hlm. 23.
22
Ibid.
23
Ibid.
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mereka tanpa adanya keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah24.
Kelemahan penyelesaian sengketa melalui negosiasi yaitu25:
a.

Manakala para pihak yang berkedudukan tidak seimbang, salah satu
pihak kuat yang lain lemah dalam keadaan ini, salah satu pihak kuat
berada dalam posisi untuk menekan pihak lainnya. Hal ini acap
kali terjadi manakala dua pihak bernegosiasi untuk menyelesaikan
sengketanya di antara mereka.

b.

Proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan bisa
memakan waktu lama. Ini terutama karena sulitnya permasalahanpermasalahan yang timbul di antara para pihak untuk menyelesaikan
sengketanya melalui negosiasi ini.

c.

Manakala suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya keadaan
ini dapat mengakibatkan proses ini tidak berjalan produktif.

3. Mediasi
Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses
perundingan untuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan
dibantu oleh Mediator26. Mediator adalah Hakim atau pihak lain yang
memiliki Sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu Para
Pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan
penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau
memaksakan sebuah penyelesaian27. Mediasi dapat dibagi menjadi
2 (dua) macam, yaitu mediasi di pengadilan dan mediasi di luar
pengadilan. Adapun penjelasannya sebagai berikut

a.

Mediasi di Pengadilan

Mediasi di Pengadilan diatur melalui Peraturan Mahkamah Agung
(Perma) No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
Pengaturan mediasi ini meliputi prosedur mediasi dalam lingkungan
peradilan umum maupun peradilan agama28 dan pengadilan di luar
Nazyra Yossea Putri, Op.,Cit, hlm. 12.
Lihat Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional: Prinsip-Prinsip dan Konsep
Dasar, 2004, hlm. 10. Ibid.
26
Lihat Pasal 1 angka 1 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
27
Lihat Pasal 1 angka 2 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
28
Lihat Pasal 2 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
24
25
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lingkungan peradilan umum dan peradilan agama dapat menerapkan
Mediasi berdasarkan Perma ini sepanjang dimungkinkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan29.
Setiap Hakim, Mediator, Para Pihak dan/atau kuasa hukum wajib
mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui Mediasi30. Hakim
Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan
bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan
menyebutkan nama Mediator31. Hakim Pemeriksa Perkara yang tidak
memerintahkan Para Pihak untuk menempuh Mediasi sehingga Para
Pihak tidak melakukan Mediasi telah melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang mengatur mengenai Mediasi di Pengadilan32.
Proses Mediasi dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak diterimanya pemberitahuan putusan sela Pengadilan Tinggi atau
Mahkamah Agung33.
Semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan termasuk
perkara perlawanan (verzet) atas putusan verstek dan perlawanan
pihak berperkara (partij verzet) maupun pihak ketiga (derden verzet)
terhadap pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap,
wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali
ditentukan lain berdasarkan Perma ini34. Sengketa yang dikecualikan
dari kewajiban penyelesaian melalui Mediasi meliputi35:

di Pengadilan.
29
Lihat Pasal
di Pengadilan.
30
Lihat Pasal
di Pengadilan.
31
Lihat Pasal
di Pengadilan.
32
Lihat Pasal
di Pengadilan.
33
Lihat Pasal
di Pengadilan.
34
Lihat Pasal
di Pengadilan.
35
Lihat Pasal
di Pengadilan.

2 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
3 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
3 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
3 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
3 ayat (6) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
4 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
4 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
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1) Sengketa yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan tenggang
waktu penyelesaiannya meliputi antara lain:
a)

Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan Niaga;

b) Sengketa yang diselesaikan melalui prosedur Pengadilan
Hubungan Industrial;
c)

Keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

d) Keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen;
e)

Permohonan pembatalan putusan Arbitrase;

f)

Keberatan atas putusan Komisi Informasi;

g)

Penyelesaian perselisihan partai politik;

h) Sengketa yang diselesaikan melalui tata cara gugatan sederhana;
i)

Sengketa lain yang pemeriksaannya di persidangan ditentukan
tenggang waktu penyelesaiannya dalam ketentuan peraturan
perundang-undangan;

2) Sengketa yang pemeriksaannya dilakukan tanpa hadirnya penggugat
atau tergugat yang telah dipanggil secara patut;
3) Gugat balik (rekonvensi) dan masuknya pihak ketiga dalam suatu
perkara (intervensi);
4) Sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan, dan
pengesahan perkawinan;
5) Sengketa yang diajukan ke Pengadilan setelah diupayakan
penyelesaian di luar Pengadilan melalui Mediasi dengan bantuan
Mediator bersertifikat yang terdaftar di Pengadilan setempat
tetapi dinyatakan tidak berhasil berdasarkan pernyataan yang
ditandatangani oleh Para Pihak dan Mediator bersertifikat.
Proses Mediasi pada dasarnya bersifat tertutup kecuali Para Pihak
menghendaki lain36. Penyampaian laporan Mediator mengenai pihak
yang tidak beriktikad baik dan ketidakberhasilan proses Mediasi kepada
Hakim Pemeriksa Perkara bukan merupakan pelanggaran terhadap
sifat tertutup Mediasi37. Kemudian Pertemuan Mediasi dapat dilakukan
36
Pasal 5 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
37
Pasal 5 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
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melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan
semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta
berpartisipasi dalam pertemuan38.
Tugas Mediator antara lain39:
1) Memperkenalkan diri dan memberi kesempatan kepada Para Pihak
untuk saling memperkenalkan diri;
2) Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat Mediasi kepada Para Pihak;
3) Menjelaskan kedudukan dan peran Mediator yang netral dan tidak
mengambil keputusan;
4) Menjelaskan membuat aturan pelaksanaan Mediasi bersama Para
Pihak;
5) Menjelaskan bahwa Mediator dapat mengadakan pertemuan dengan
satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya (kaukus);
6) Menyusun jadwal Mediasi bersama Para Pihak;
7) Mengisi formulir jadwal mediasi;
8) Memberikan kesempatan kepada Para Pihak untuk menyampaikan
permasalahan dan usulan perdamaian;
9) Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan
berdasarkan skala prioritas;
10) Memfasilitasi dan mendorong Para Pihak untuk:
a)

menelusuri dan menggali kepentingan Para Pihak;

b) mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi Para
Pihak;
(3) bekerja sama mencapai penyelesaian;
11) Membantu Para Pihak dalam membuat dan merumuskan
Kesepakatan Perdamaian;
l2) Menyampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan dan/atau
tidak dapat dilaksanakannya Mediasi kepada Hakim Pemeriksaan
Perkara;

38
Pasal 5 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
39
Lihat Pasal 14 Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan.
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13) Menyatakan salah satu atau Para Pihak tidak beriktikad baik dan
menyampaikan kepada Hakim Pemeriksa Perkara;
14) Tugas lain dalam menjalankan fungsinya
Pada hari sidang yang telah ditentukan dan dihadiri oleh Para Pihak,
Hakim Pemeriksa Perkara mewajibkan Para Pihak untuk menempuh
Mediasi40 dan kehadiran Para Pihak berdasarkan panggilan yang sah dan
patut41. Pemanggilan pihak yang tidak hadir pada sidang pertama dapat
dilakukan pemanggilan satu kali lagi sesuai dengan praktik hukum acara42.
Dalam hal para pihak lebih dari satu, Mediasi tetap diselenggarakan setelah
pemanggilan dilakukan secara sah dan patut walaupun tidak seluruh pihak
hadir43. Ketidakhadiran pihak turut tergugat yang kepentingannya tidak
signifikan tidak menghalangi pelaksanaan Mediasi44. Hakim Pemeriksa
Perkara wajib menjelaskan Prosedur Mediasi kepada Para Pihak45.
Penjelasan yang diberikan oleh Hakim Pemeriksa Perkara meliputi46:
1) pengertian dan manfaat Mediasi;
2) kewajiban Para Pihak untuk menghadiri langsung
3) pertemuan Mediasi berikut akibat hukum atas perilaku tidak
beriktikad baik dalam proses Mediasi;
4) biaya yang mungkin timbul akibat penggunaan Mediator nonhakim
dan bukan Pegawai Pengadilan;
5) pilihan menindaklanjuti Kesepakatan Perdamaian melalui Akta
Perdamaian atau pencabutan gugatan; dan
9) kewajiban Para Pihak untuk menandatangani formulir penjelasan
Mediasi.
Lihat Pasal 17 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
41
Lihat Pasal 17 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
42
Lihat Pasal 17 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
43
Lihat Pasal 17 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
44
Lihat Pasal 17 ayat (5) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
45
Lihat Pasal 17 ayat (6) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
46
Lihat Pasal 17 ayat (7) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
40
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Mediasi di Pengadilan diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan
atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak47.
Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan
Mediasi di luar Pengadilan48. Mediator non Hakim dan bukan Pegawai
Pengadilan yang dipilih dan ditunjuk bersama-sama dengan Mediator
Hakim atau Pegawai Pengadilan dalam satu perkara wajib menyelenggarakan
Mediasi bertempat di Pengadilan49. Kemudian penggunaan ruang Mediasi
Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya50.

b.

Mediasi di Luar Pengadilan

Mediasi di luar Pengadilan merupakan mediasi yang dilaksanakan di
luar Pengadilan untuk mengusahakan perdamaian. Para Pihak dengan atau
tanpa bantuan Mediator bersertifikat yang berhasil menyelesaikan sengketa
di luar Pengadilan dengan Kesepakatan Perdamaian dapat mengajukan
Kesepakatan Perdamaian kepada Pengadilan yang berwenang dengan
cara mengajukan gugatan51. Pengajuan gugatan tersebut harus dilampiri
dengan Kesepakatan Perdamaian dan dokumen sebagai alat bukti yang
menunjukkan hubungan hukum Para Pihak dengan objek sengketa52.
Hakim Pemeriksa Perkara di hadapan Para Pihak hanya akan menguatkan
Kesepakatan Perdamaian menjadi Akta Perdamaian jika Kesepakatan
Perdamaian sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2)53, bahwa dalam
membantu merumuskan Kesepakatan Perdamaian, Mediator wajib
memastikan Kesepakatan Perdamaian tidak memuat ketentuan yang54:
47
Lihat Pasal 11 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
48
Lihat Pasal 11 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
49
Lihat Pasal 11 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
50
Lihat Pasal 11 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
51
Lihat Pasal 36 ayat (1) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
52
Lihat Pasal 36 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
53
Lihat Pasal 36 ayat (3) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
54
Lihat Pasal 27 ayat (2) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
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1) Bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau
kesusilaan;
2) Merugikan pihak ketiga; atau
3) Tidak dapat dilaksanakan.
Akta Perdamaian atas gugatan untuk menguatkan Kesepakatan
Perdamaian harus diucapkan oleh Hakim Pemeriksa Perkara dalam
sidang yang terbuka untuk umum paling lama 14 (empat belas) hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan55. Salinan Akta Perdamaian wajib
disampaikan kepada Para Pihak pada hari yang sama dengan pengucapan
Akta Perdamaian56.
Pendaftaran suatu Kesepakatan Perdamaian di Pengadilan Negeri
hingga menjadi Akta Perdamaian membuat suatu kesepakatan tersebut
memiliki kekuatan eksekutorial. Berbeda jika tidak didaftarkan, maka
suatu Kesepakatan Perdamaian tersebut hanya akan menjadi seperti
halnya perjanjian biasa yang mengikat Para Pihak sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338 KUH Perdata (asas pacta sund servanda).

c.

Konsiliasi57

Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan
kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas untuk menguraikan/
menjelaskan fakta-fakta (konsiliator) di mana konsiliator akan
membuatkan usulan-usulan untuk suatu penyelesaian namun
keputusan tersebut tidak mengikat.

d.

Penilaian Ahli58

Penilaian Ahli atau disebut juga pendapat ahli adalah suatu
keterangan yang dimintakan oleh para pihak yang sedang bersengketa
kepada seorang ahli tertentu yang dianggap lebih memahami tentang
suatu materi sengketa yang terjadi.

55
Lihat Pasal 36 ayat (4) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
56
Lihat Pasal 36 ayat (5) Perma No 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi
di Pengadilan.
57
Nazyra Yossea Putri, Op.,Cit, hlm. 13.
58
Nazyra Yossea Putri, Op.,Cit, hlm. 13.
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B. Pengadilan
Penyelesaian sengketa hak cipta diatur dalam UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta pada Pasal 95 s.d Pasal 111 sedangkan untuk Ketentuan
Pidana diatur dalam Pasal 112 s.d Pasal 120. Tindak pidana dalam
hak cipta tergolong delik aduan. Menurut Richard G. E. Rubekwan59,
terjadinya sengketa mengenai Hak Cipta karena adanya pelanggaran yang
dilakukan oleh pihak-pihak tertentu sebagaimana diatur dalam UU No
28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yaitu tanpa hak melakukan perbuatanperbuatan tertentu yang mengakibatkan Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta dirugikan seperti bentuk pelanggaran Hak Cipta yakni melakukan
pembajakan atau penggandaan Ciptaan dan/atau Produk Hak Terkait
secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud
secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau Penggunaan
Secara Komersial yaitu adalah pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari
berbagai sumber atau berbayar. Kemudian penyelesaian sengketa akibat
pelanggaran Hak Cipta sebagaimana diatur dalam UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta dapat dilakukan melalui Pengadilan. Pengadilan yang
berwenang adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan selain Pengadilan Niaga
tidak berwenang mengadili sengketa Hak Cipta. Prosedur penyelesaian
sengketa di Pengadilan Niaga melalui tata cara gugatan, upaya hukum dan
penetapan sementara pengadilan. Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/
atau Pemegang Hak Terkait atau ahli warisnya yang mengalami kerugian
ekonomi berhak memperoleh ganti rugi60.
Adapun uraiannya sebagai berikut61

1. Kewenangan Pengadilan Niaga
Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif
penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan62. Pengadilan yang
berwenang adalah Pengadilan Niaga 63. Pengadilan lainnya selain
59
Ichard G. E. Rubekwan, “Penyelesaian Sengketa Akibat Terjadinya
Pelanggaran Hak Cipta di Pengadilan Niaga”, Lex Crimen, Vol. V/No. 3/Mar/2016,
hlm. 1.
60
Loc.,Cit.
61
Loc.,Cit.
62
Lihat Pasal 95 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
63
Lihat Pasal 95 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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Pengadilan Niaga tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa
Hak Cipta64. Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam
bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui
keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa
melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana65.
Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemegang Hak Terkait
atau ahli warisnya yang mengalami kerugian hak ekonomi berhak
memperoleh Ganti Rugi66. Ganti Rugi sebagaimana dimaksud diberikan
dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang
perkara tindak pidana Hak Cipta dan/atau Hak Terkait67. Pembayaran
Ganti Rugi kepada Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan/atau pemilik
Hak Terkait dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah putusan
pengadilan yang berkekuatan hukum tetap68.
Dalam hal Ciptaan telah dicatat menurut ketentuan Pasal 69
ayat (1)69, pihak lain yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan
pembatalan pencatatan Ciptaan dalam daftar umum Ciptaan melalui
Pengadilan Niaga70. Gugatan ditujukan kepada Pencipta dan/atau
Pemegang Hak Cipta terdaftar71.
Pengalihan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain
tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat
setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak dan tanpa persetujuan
Pencipta yang melanggar hak moral Pencipta72 sebagaimana dimaksud
64

Lihat Pasal 95 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

65

Lihat Pasal 95 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Lihat Pasal 96 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
67
Lihat Pasal 96 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
68
Lihat Pasal 96 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
69
Ketentuan Pasal 69 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yakni
dalam hal Menteri menerima Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
68 ayat (4), Menteri menerbitkan surat pencatatan Ciptaan dan mencatat dalam
daftar umum Ciptaan.
70
Lihat Pasal 97 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
71
Lihat Pasal 97 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
72
Hak moral Pencipta pada Pasal 5 ayat (1) merupakan hak yang melekat
secara abadi pada diri Pencipta untuk:
a.
tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan
sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
b.
menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
c.
mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;
66
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dalam Pasal 5 ayat (1)73. Pengalihan hak ekonomi Pelaku Pertunjukan
kepada pihak lain tidak mengurangi hak Pelaku Pertunjukan atau ahli
warisnya untuk menggugat setiap Orang yang dengan sengaja dan
tanpa hak dan tanpa persetujuan Pelaku Pertunjukan yang melanggar
hak moral74 Pelaku Pertunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta75.
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak
mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas
pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait76. Gugatan ganti rugi
dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan
ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil
pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait77.
Selain gugatan, Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak
Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada
Pengadilan Niaga untuk78:
a.

Meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau
Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk
menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk
Hak Terkait; dan/atau

b.

Menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran
Hak Cipta dan produk Hak Terkait.

d.
e.

mengubah judul dan anak judul Ciptaan;
mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,
modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau
reputasinya.
73
Lihat Pasal 98 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
74
Hak moral Pelaku Pertunjukan dalam Pasal 22 meliputi hak untuk:
namanya dicantumkan sebagai Pelaku Pertunjukan, kecuali disetujui
sebaliknya; dan
tidak dilakukannya distorsi Ciptaan, multilasi Ciptaan, modifikasi Ciptaan,
atau hal-hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya kecuali
disetujui sebaliknya.
75
Lihat Pasal 98 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
76
Lihat Pasal 99 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
77
Lihat Pasal 99 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
78
Lihat Pasal 99 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.
b.
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2. Tata Cara Gugatan
Gugatan atas pelanggaran Hak Cipta diajukan kepada ketua
Pengadilan Niaga79. Gugatan dicatat oleh panitera Pengadilan Niaga
dalam register perkara pengadilan pada tanggal gugatan tersebut
didaftarkan80. Panitera Pengadilan Niaga memberikan tanda terima
yang telah ditandatangani pada tanggal yang sama dengan tanggal
pendaftaran81. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan
gugatan kepada ketua Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 2
(dua) hari terhitung sejak tanggal gugatan didaftarkan82. Dalam waktu
paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak gugatan didaftarkan, Pengadilan
Niaga menetapkan hari sidang83. Pemberitahuan dan pemanggilan para
pihak dilakukan oleh juru sita dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari
terhitung sejak gugatan didaftarkan84.
Putusan atas gugatan harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari sejak gugatan didaftarkan85. Dalam hal jangka waktu
sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi, atas persetujuan Ketua
Mahkamah Agung jangka waktu tersebut dapat diperpanjang selama
30 (tiga puluh) hari86. Putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka
untuk umum87. Putusan Pengadilan Niaga harus disampaikan oleh juru
sita kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak
putusan diucapkan88.

Lihat Pasal 100 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 100 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
81
Lihat Pasal 100 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
82
Lihat Pasal 100 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
83
Lihat Pasal 100 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
84
Lihat Pasal 100 ayat (6) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
85
Lihat Pasal 101 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
86
Lihat Pasal 101 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
87
Lihat Pasal 101 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
88
Lihat Pasal 101 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
79
80
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3. Upaya Hukum
Upaya hukum terhadap putusan Pengadilan Niaga hanya dapat
diajukan kasasi89. Permohonan kasasi diajukan paling lama 14 (empat
belas) hari terhitung sejak tanggal putusan Pengadilan Niaga diucapkan
dalam sidang terbuka atau diberitahukan kepada para pihak 90.
Permohonan didaftarkan pada Pengadilan Niaga yang telah memutus
gugatan tersebut dengan membayar biaya yang besarannya ditetapkan
oleh pengadilan91. Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan
kasasi pada tanggal permohonan diajukan dan memberikan tanda terima
yang telah ditandatanganinya kepada pemohon kasasi pada tanggal yang
sama dengan tanggal pendaftaran92. Panitera Pengadilan Niaga wajib
menyampaikan permohonan kasasi kepada termohon kasasi paling
lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan kasasi didaftarkan93.
Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi kepada
panitera Pengadilan Niaga dalam waktu paling lama 14 (empat belas)
hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi didaftarkan94. Panitera
Pengadilan Niaga wajib mengirimkan memori kasasi kepada termohon
kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera
Pengadilan Niaga menerima memori kasasi95. Termohon kasasi dapat
mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak termohon
kasasi menerima memori kasasi96. Panitera Pengadilan Niaga wajib
menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi dalam
waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak panitera Pengadilan
Niaga menerima kontra memori kasasi97. Panitera Pengadilan Niaga
wajib mengirimkan berkas perkara kasasi kepada Mahkamah Agung
dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak jangka
waktu sebagaimana dimaksud98.
Lihat Pasal 102 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 102 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
91
Lihat Pasal 102 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
92
Lihat Pasal 102 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
93
Lihat Pasal 102 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
94
Lihat Pasal 103 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
95
Lihat Pasal 103 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
96
Lihat Pasal 103 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
97
Lihat Pasal 103 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
98
Lihat Pasal 103 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
89
90
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Dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak Mahkamah
Agung menerima permohonan kasasi, Mahkamah Agung menetapkan
hari sidang99. Putusan kasasi harus diucapkan paling lama 90 (sembilan
puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan kasasi diterima oleh
Mahkamah Agung100. Panitera Mahkamah Agung wajib menyampaikan
salinan putusan kasasi kepada panitera Pengadilan Niaga paling lama
7 (tujuh) hari terhitung sejak putusan kasasi diucapkan101. Juru sita
Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada
pemohon kasasi dan termohon kasasi dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak panitera Pengadilan Niaga menerima putusan
kasasi102. Hak untuk mengajukan gugatan keperdataan atas pelanggaran
Hak Cipta dan/atau Hak Terkait tidak mengurangi Hak Pencipta dan/
atau pemilik Hak Terkait untuk menuntut secara pidana103.

5. Penetapan Sementara Pengadilan
Atas permintaan pihak yang merasa dirugikan karena pelaksanaan
Hak Cipta atau Hak Terkait, Pengadilan Niaga dapat mengeluarkan
penetapan sementara untuk104:
a.

Mencegah masuknya barang yang diduga basil pelanggaran Hak
Cipta atau Hak Terkait ke jalur perdagangan;

b.

Menarik dari peredaran dan menyita serta menyimpan sebagai
alat bukti yang berkaitan dengan pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait tersebut;

c.

Mengamankan barang bukti dan mencegah penghilangannya oleh
pelanggar; dan/atau

d.

Menghentikan pelanggaran guna mencegah kerugian yang lebih
besar.

Lihat Pasal 104 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 104 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
101
Lihat Pasal 104 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
102
Lihat Pasal 104 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
103
Lihat Pasal 105 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
104
Lihat Pasal 106 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
99

100
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Pada Penjelasan Pasal 106 huruf d UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta menyatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk
mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar,
sehingga hakim Pengadilan Niaga diberi kewenangan untuk menerbitkan
penetapan sementara guna mencegah berlanjutnya pelanggaran dan
masuknya barang yang diduga melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait
ke jalur perdagangan termasuk tindakan eksportasi dan importasi.
Permohonan penetapan sementara diajukan secara tertulis oleh
Pencipta, Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak Terkait, atau Kuasanya
kepada Pengadilan Niaga dengan memenuhi persyaratan105:
a.

Melampirkan bukti kepemilikan Hak Cipta atau Hak Terkait;

b.

Melampirkan petunjuk awal terjadinya pelanggaran Hak Cipta atau
Hak Terkait;

c.

Melampirkan keterangan yang jelas mengenai barang dan/atau
dokumen yang diminta, dicari, dikumpulkan, atau diamankan untuk
keperluan pembuktian;

d.

Melampirkan pernyataan adanya kekhawatiran bahwa pihak yang
diduga melakukan pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait akan
menghilangkan barang bukti; dan

e.

Membayar jaminan yang besaran jumlahnya sebanding dengan nilai
barang yang akan dikenai penetapan sementara.

Permohonan penetapan sementara pengadilan diajukan kepada
ketua Pengadilan Niaga di wilayah hukum tempat ditemukannya
barang yang diduga merupakan basil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait106. Jika permohonan penetapan sementara telah memenuhi
persyaratan, panitera Pengadilan Niaga mencatat permohonan dan wajib
menyerahkan permohonan penetapan sementara dalam waktu paling
lama 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam kepada ketua Pengadilan
Niaga107. Dalam waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak tanggal
diterimanya permohonan penetapan sementara, ketua Pengadilan Niaga
menunjuk hakim Pengadilan Niaga untuk memeriksa permohonan

Lihat Pasal 107 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 107 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
107
Lihat Pasal 108 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
105
106
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penetapan sementara 108. Kemudian dalam waktu paling lama 2
(dua) Hari terhitung sejak tanggal penunjukkan, hakim Pengadilan
Niaga memutuskan untuk mengabulkan atau menolak permohonan
penetapan sementara109. Apabila dalam hal permohonan penetapan
sementara dikabulkan, hakim Pengadilan Niaga mengeluarkan
penetapan sementara pengadilan110. Penetapan sementara pengadilan
diberitahukan kepada pihak yang dikenai tindakan penetapan sementara
pengadilan dalam waktu paling lama 1x24 (satu kali dua puluh empat)
jam111. Manakala dalam hal permohonan penetapan sementara ditolak,
hakim Pengadilan Niaga memberitahukan penolakan tersebut kepada
pemohon penetapan sementara dengan disertai alasan112.
Dalam hal Pengadilan Niaga mengeluarkan penetapan sementara,
Pengadilan Niaga memanggil pihak yang dikenai penetapan sementara
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal
dikeluarkannya penetapan sementara untuk dimintai keterangan113. Pihak
yang dikenai penetapan sementara dapat menyampaikan keterangan
dan bukti mengenai Hak Cipta dalam waktu paling lama 7 (tujuh)
hari terhitung sejak tanggal diterimanya panggilan114. Dalam waktu
paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya
penetapan sementara, hakim Pengadilan Niaga memutuskan untuk
menguatkan atau membatalkan penetapan sementara pengadilan115.
Dalam hal penetapan sementara pengadilan dikuatkan maka116:
a.

Uang jaminan yang telah dibayarkan harus dikembalikan kepada
pemohon penetapan;

b.

Pemohon penetapan dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas
pelanggaran Hak Cipta; dan/atau

c.

Pemohon dapat melaporkan pelanggaran Hak Cipta kepada pejabat
penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat
penyidik pegawai negeri sipil.
Lihat Pasal 108 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 108 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
110
Lihat Pasal 108 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
111
Lihat Pasal 108 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
112
Lihat Pasal 108 ayat (6) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
113
Lihat Pasal 109 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
114
Lihat Pasal 109 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
115
Lihat Pasal 109 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
116
Lihat Pasal 109 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
108
109
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Dalam hal penetapan sementara pengadilan dibatalkan, uang
jaminan yang telah dibayarkan wajib diserahkan kepada pihak yang
dikenai penetapan sementara sebagai ganti rugi akibat penetapan
sementara tersebut117.
Upaya penegakan hukum HKI terakhir adalah penegakan hukum
pidana HKI yang dalam hal ini adalah pidana hak cipta sebagaimana
diatur di dalam BAB XVI Penyidikan, Pasal 110 dan Pasal 111 dan
Ketentuan Pidana dalam Pasal 112 s.d Pasal 120. Adapun penjabarannya
sebagai berikut:

Pasal 110
(1) Selain penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan kementerian
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum
diberi wewenang khusus sebagai penyidik sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai hukum acara
pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana Hak Cipta dan
Hak Terkait.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang
melakukan:
a.

Pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan
dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

b.

Pemeriksaan terhadap pihak atau badan hukum yang diduga
melakukan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

c.

Permintaan keterangan dan barang bukti dari pihak atau badan
hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta
dan Hak Terkait;

d.

Pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak
Terkait;

e.

Penggeledahan dan pemeriksaan di tempat yang diduga
terdapat barang bukti, pembukuan, pencatatan, dan dokumen
lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak Cipta
dan Hak Terkait;

117

Lihat Pasal 109 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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f.

Penyitaan dan/atau penghentian peredaran atas izin pengadilan
terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat
dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang Hak
Cipta dan Hak Terkait sesuai dengan Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;

g.

Permintaan keterangan ahli dalam melaksanakan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait;

h.

Permintaan bantuan kepada instansi terkait untuk melakukan
penangkapan, penahanan, penetapan daftar pencarian orang,
pencegahan dan penangkalan terhadap pelaku tindak pidana
di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait; dan

i.

Penghentian penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti adanya
tindak pidana di bidang Hak Cipta dan Hak Terkait.

(3) Dalam melakukan penyidikan, penyidik pejabat pegawai negeri
sipil dapat meminta bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara
Republik Indonesia.
(4) Penyidik pejabat pegawai negeri sipil memberitahukan dimulainya
penyidikan kepada penuntut umum dan penyidik pejabat Kepolisian
Negara Republik Indonesia.
(5) Hasil penyidikan yang telah dilakukan oleh penyidik pejabat
pegawai negeri sipil disampaikan kepada penuntut umum melalui
penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
(6) Dalam hal melakukan tindakan sebagaimana diatur pada ayat 2
(dua) huruf e dan huruf f Penyidik Pegawai Negeri Sipil meminta
bantuan penyidik pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 111
(1) Pembuktian yang dilakukan dalam proses pemeriksaan di
tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan
dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan
komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik diakui sebagai
alat bukti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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Ketentuan Pidana
Pasal 112
Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52
untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana
penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00
(lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara
Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).
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Pasal 114
Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala
bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan
penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak
Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana
denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 115
Setiap Orang yang tanpa persetujuan dari orang yang dipotret
atau ahli warisnya melakukan Penggunaan Secara Komersial,
Penggandaan, Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi atas
Potret sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 untuk kepentingan
reklame atau periklanan untuk Penggunaan Secara Komersial baik
dalam media elektonik maupun non elektronik, dipidana dengan
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

Pasal 116
(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf
e untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana
penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling
banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a,
huruf b, dan/atau huruf f, untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/
atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus
juta rupiah).
(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c,
dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah).
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(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 117
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 ayat (2) huruf c untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana
dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
(2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24
ayat (2) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d untuk Penggunaan Secara
Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat)
tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).
(3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang dilakukan dalam bentuk Pembajakan dipidana dengan
pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana
denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 118
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan
pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
25 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan/atau huruf d untuk
Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (2) huruf d yang dilakukan dengan maksud Pembajakan
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun
dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat
miliar rupiah).
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Pasal 119
Setiap Lembaga Manajemen Kolektif yang tidak memiliki izin
operasional dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88
ayat (3) dan melakukan kegiatan penarikan Royalti dipidana dengan
pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda
paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 120
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini
merupakan delik aduan.
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BAB 9
MODEL FAIR USE/FAIR DEALING HAK
CIPTA ATAS BUKU DALAM
PENGEMBANGAN IPTEKS

A. Urgensi Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku
Fair use/fair dealing diatur dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta BAB VI tentang Pembatasan Hak Cipta Pasal 43 s.d Pasal
49. Pasal 43 menyatakan bahwa perbuatan yang tidak dianggap sebagai
pelanggaran Hak Cipta meliputi:
1.

Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan
lambang negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

2.

Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan
segala sesuatu yang dilaksanakan oleh atau atas nama pemerintah,
kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan,
pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan
tersebut dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi,
dan/atau Penggandaan;

3.

Pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari
kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber
sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan
secara lengkap; atau

4.

Pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media
teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat tidak komersial
dan/atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau
Pencipta tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan
penyebarluasan tersebut.
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5.

Penggandaan, Pengumuman, dan/atau Pendistribusian Potret
Presiden, Wakil Presiden, mantan Presiden, mantan Wakil
Presiden, Pahlawan Nasional, pimpinan lembaga negara, pimpinan
kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, dan/atau
kepala daerah dengan memperhatikan martabat dan kewajaran
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 menyatakan bahwa
Penggunaan, Pengambilan, Penggandaan, dan/atau pengubahan suatu
Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh atau sebagian
yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta
jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk
keperluan1:
1.

Pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan
laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak
merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta;

2.

Keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan
peradilan;

3.

Ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu
pengetahuan; atau

4.

Pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan
ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Selanjutnya pada perlindungan Hak Cipta pada Buku, pada Pasal
46 ayat (1) dijelaskan bahwa penggandaan untuk kepentingan pribadi
atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat
sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta. Kemudian pada Pasal 46 ayat (2) huruf b, bahwa
penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak mencakup seluruh atau bagian yang substansial dari suatu
buku atau notasi musik. Lalu pada ayat (2) huruf e, bahwa penggandaan

Pada Penjelasan Pasal 44 ayat (1), yang dimaksud dengan “sebagian yang
substansial” adalah bagian yang paling penting dan khas yang menjadi ciri dari
Ciptaan. Pada huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “kepentingan yang
wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta” adalah kepentingan yang didasarkan
pada keseimbangan dalam menikmati manfaat ekonomi atas suatu Ciptaan.
1
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untuk kepentingan pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan
kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.
Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang
Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaan yang
timbul secara otomatis setelah ciptaan selesai dilahirkan tanpa
mengurangi pembatasan menurut perundang-undangan yang berlaku2.
Pembatasan hak cipta merupakan wujud fungsi sosial (fair use/
fair dealing) hak cipta. Secara umum fungsi sosial Hak Cipta adalah
untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan yang berbeda
yaitu: kepentingan Pencipta atas hasil kreativitasnya mendapatkan
keuntungan komersial atas ciptaannya, penerbit sebagai pemegang hak
cipta, dan pengguna buku, dalam memanfaatkan ciptaan tersebut guna
meningkatkan kualitas hidupnya dan menyejahterakannya, serta negara
pada umumnya3. Sanusi Bintang4 mengatakan bahwa fair use/fair dealing,
pada umumnya diterapkan oleh banyak negara yang memungkinkan
perbanyakan Ciptaan, tetapi tidak dikualifikasikan sebagai pelanggaran
hak cipta.
Hasil penelitian yang sudah dilakukan menunjukkan bahwa dengan
memperhatikan pentingnya keseimbangan hak di dalam masyarakat
dalam pemenuhan hak fundamental khususnya dalam pendidikan
sebagai amanat dari Konstitusi (Pasal 31 UUD 1945). Kemudian
mengingat hasil laporan UNESCO se-Asia Pasifik yang menyatakan
13 juta penduduk Indonesia masih belum melek huruf5. Membaca
adalah “kunci” untuk meraih ilmu pengetahuan. Reading habit bangsa
Indonesia masih rendah, Indonesia merupakan peringkat ke-42 dari
45 Negara6. UNESCO (The United Nations Educational, Scientific and
Cultural Organization) menetapkan 50 judul buku untuk dibaca persatu
juta penduduk, sedangkan untuk negara maju, sedikitnya 500 judul
buku untuk dibaca oleh persatu juta penduduk sehingga perlu adanya
model fair use/fair dealing yang sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dan

2
Lihat Eric M. Dobrusin dan Ronald A. Krasnon, Intellectual Property Culture,
Oxford University Press.
3
Anis Mashdurohatun, Mengembangkan Fungsi Sosial Hak Cipta Indonesia (Suatu
Studi Pada Karya Cipta Buku), (Surakarta: UNS Press; 2016).
4
Sanusi Bintang, Hukum Hak Cipta, (Bandung: Citra Aditya Bakti; 1998),
5
Statistik Bookyear, 2011.
6
PILRS, 2011.
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berkembang di masyarakat7. Hasil penelitian menunjukkan perlu adanya
keseimbangan hak antara Penulis dan/atau Penerbit dengan Pengguna
buku. Perlindungan Hak Cipta atas buku saat ini belum memberikan
penghargaan secara moral dan ekonomi yang layak, sehingga hal ini
berdampak lesunya penulis buku khususnya di dunia perguruan tinggi,
yang lebih semangat dengan menulis jurnal (cukup 12-15 halaman)
dan artikel dalam media massa (cukup 1,5 halaman) dapat mempunyai
KUM yang sama. Dibandingkan dengan menulis buku (100 halaman
lebih) dan membutuhkan waktu yang sangat panjang, sehingga beberapa
penulis ada yang lebih senang hanya di publikasikan dalam lingkungan
perguruan tinggnya masing-masing, dan cukup Penerbit Universitasnya
saja. Sementara itu IKAPI selaku Penerbit tidak bisa mencetak buku
lebih banyak berkaitan dengan daya beli yang rendah, karena Pengguna
buku lebih senang memfoto kopi buku daripada membeli buku aslinya.
Oleh karena itu, model fair use/fair dealing hak cipta atas buku sangat
penting disesuaikan dengan prinsip-prinsip fungsi sosial yang merupakan
kristalisasi dari nilai kommunalisme, spiritualisme dan inklusivisme yang
merupakan nilai dasar Indonesia, yang terjabar dalam nilai-nilai Pancasila
sebagai filsafat bangsa dan menjiwai UUD 1945 sebagai Konstitusi Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Adapun prinsip-prinsip fungsi sosial
tersebut diantaranya adalah: prinsip itikad baik, prinsip keseimbangan,
prinsip kemanfaatan ekonomi, prinsip nasionalisme, prinsip keadilan
sosial, dan prinsip pengembangan serta tanggung jawab sosial. Sehingga
dengan model tersebut akan lebih memberikan keseimbangan hak
pencipta/pemegang hak cipta atas buku dan pengguna buku (masyarakat
perguruan tinggi (lembaga perpustakaan, dosen, mahasiswa) guna
merangsang/mendorong lahirnya kreatifitas karya intelektual yang baik
dalam pengembangan IPTEK.
Dengan adanya ruang fair use/fair dealing pada karya cipta buku
akan menjadi perekat yang luar biasa dalam membentuk unity guna
melestarikan kehidupan bersama yang berkelanjutan. Hal positif dengan
adanya ruang fair use/fair dealing pada karya cipta buku ini diantaranya
adalah: Pertama, menumbuh kembangkan ilmu pengetahuan dan
teknologi. Kedua, terwujudnya keseimbangan hak sehingga memberikan
7
Anis Mashdurohatun dan M. Ali Mansyur, “Identifikasi Fair Use/Fair Dealing
Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEK pada Pendidikan Tinggi di Jawa
Tengah”, Yustisia, Vol. 4. No. 3. September - Desember 2015.
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keadilan bagi pencipta/pengarang, pemegang hak, dan masyarakat
sebagai pengguna dan negara di sisi lain. Ketiga, menghindarkan
eksploitasi terhadap produk-produk karya cipta yang sangat berkaitan
dengan hak-hak fundamental masyarakat khususnya dalam kemajuan
dunia pendidikan8.

B. Pengaturan Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku
Penggunaan suatu Ciptaan secara wajar, di kalangan negara-negara
penganut Common Law System, dikenal sebagai suatu prinsip dengan nama
fair use atau fair dealing. Dengan adanya pengaturan hukum penggunaan
yang wajar (fair-use/fair dealing), hukum hak cipta memperkenankan
seseorang (pihak ketiga) menggunakan atau mengeksploitasi suatu
Ciptaan tanpa izin dari Pencipta, asalkan masih dalam batas-batas yang
diperkenankan. Artinya dilarang atau dibatasi (restricted) pengertian
fair-use seperti yang diatur Undang-Undang Hak Cipta9.
Pada umumnya, praktik di banyak negara tentang fair-dealing belum
menunjukkan adanya keseragaman dalam menentukan perbuatanperbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai penggunaan yang
wajar atau fair dealing/fair use seperti dikemukakan oleh WIPO, di kalangan
negara-negara penganut Common Law System, prinsip penggunaan yang
wajar atau fair dealing/fair use, di kalangan negara-negara penganut Common
Law System, prinsip penggunaan yang wajar telah berkembang menjadi
doktrin judisial (judicial doctrine) dan telah mendapatkan dasar hukumnya
dalam perundang-undangan nasional Negara10.
Fungsi sosial Hak Cipta nampak dengan adanya pembatasanpembatasan hak cipta yang antara lain, secara khusus diatur dalam Pasal
14 s.d Pasal 18 UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (sebelum
adanya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta). Sebenanya apa yang
diatur dalam pasal tersebut sama dengan fair use dalam sistem Hak
Cipta di AS, yaitu dianggap sebagai tindakan pelanggaran hak cipta yang
diizinkan oleh UU (allowable infringement) dan tidak mirip dengan fair
dealing sebagaimana banyak dijumpai di negara-negara Common Law di
bawah bendera Common Wealth of Nations.
Anis Mashdurohatun, Mengembangkan ..., Op.,Cit, hlm. 182.
Ibid, hlm. 102.
10
Lihat Edy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT Alumni; 2009).
8
9
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Margaret Barrett sebagaimana dikutip oleh Budi Santoso 11,
menjelaskan dalam sistem hukum hak cipta di Amerika, keberadaan
hak cipta dalam rangka mencoba untuk menciptakan keseimbangan
yang optimal antara kepentingan publik yang membutuhkan karya
cipta dengan kepentingan pencipta sebuah karya cipta. Keseimbangan
kepentingan tersebut mempunyai potensi timbulnya konflik. Untuk itu
perlu diupayakan langkah-langkah untuk menyeimbangkan kepentingan
dengan cara:
1.

Mendorong kreativitas dengan memberikan hak milik intelektual
yang eksklusif atas hasil kreativitasnya; dan

2.

Membantu perkembangan persaingan yang sehat di pasar dengan
memberikan kebebasan akses publik pada persoalan ide.

Satipto Rahardjo12, menjelaskan bahwa HKI termasuk hak cipta
adalah suatu institusi yang muncul dari dalam suatu komunitas yang
sangat sadar akan hak-hak dan kemerdekaan individu, bukan dari
komunitas yang berbasis kolektivitas. Sekarang kalau berbicara tentang
pembangunan maka yang dimaksudkan adalah juga membangun
kehidupan seperti itu. Sebagaimana pendapat Kontjaraningrat yang
dikutip oleh Sunaryati Hartono13, yang mengatakan bahwa hambatan
terbesar untuk membangun adalah: (1) mentalitas menerobos, (2) sikap
tidak menghargai karya/mutu. Satjipto Rahardjo menjelaskannya bahwa
kedua karakteristik buruk tersebut akan menimbulkan gangguan pada
waktu kita ingin mulai memajukan HKI termasuk hak cipta. Mentalitas
menerobos adalah sikap masa bodoh dan berjiwa kasar. Mentalitas HKI
berhubungan erat dengan penghargaan terhadap mutu karya seseorang.
Di sini terdapat prinsip resiprositas, yaitu kita ingin karya kita dihargai
dihargai dan pada waktu yang sama kita dituntut menghargai karya orang
lain. Kalau kita belum menghargai mutu/karya orang lain maka di lain
pihak mentalitas menerobos merusak kemampuan kita sendiri untuk
dengan tekun dan telaten menghasilkan karya-karya yang berkualitas.
11

2006.

Lihat Budi Santoso, Dekonstruksi Hak Cipta, Klinik HKI UNDIP, Semarang,

Lihat Satjipto Rahardjo, “Aspek Sosio-Kultural dalam Pemajuan HKI”.
Seminar Nasional Penegakan Hukum HKI dalam Konteks Perlindungan Ekonomi
Usaha Kecil dan Menengah, Semarang. 25 Nopember 2000.
13
Lihat Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Suatu Sistem Hukum Nasional,
Alumni, Bandung, 1991.
12
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Budi Santoso14 mengutip pendapat Ichiro Nakayama dari Jepang,
bahwa kemajuan yang dicapai Jepang berdasarkan teori parallel
development bahwa efisiensi teknologi dalam modernisasi tidak usah
dicapai melalui satu jalan saja. Hasil akhir itu dicapai oleh bangsa-bangsa
di dunia melalui cultural equipment yang mereka miliki.
Bangsa Indonesia yang akan dengan cepat memasuki persaingan
dunia relatif berhasil manakala mampu merubah mentalitas buruk
dengan membudayakan HKI termaksud Hak Cipta dengan mencegah
dan atau menghilangkan budaya mentalitas menerobos dengan
meningkatkan kreatifitas, inovatif, semangat kerja keras, kejujuran,
dan berbudi pekerti, sebagai modal menumbuh kembangkan kreatifitas
lahirnya Hak Cipta atas buku dalam pengembangan IPTEKS.
Dalam mengembangkan model fair use/fair dealing Hak Cipta
atas buku memerlukan sebuah model untuk mengoptimalisaikan
implementasi fair use/fair dealing Hak Cipta atas buku. Terutama terkait
dengan pengembangan IPTEKS pada perguruan tinggi, hasil penelitian ini
akan disusun sebuah buku ajar dengan judul Mengembangkan Model Fair
Use/Fair Dealing Hak Cipta atas Buku dalam Pengembangan IPTEKS Pada
Perguruan Tinggi yang nantinya dapat dimanfaatkan bagi banyak orang,
baik Pengusaha Buku/IKAPI, Penulis/Pencipta buku, Dosen, Mahasiswa
yang konsen di bidang HKI maupun masyarakat umum Pecinta buku.

C. Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam
Pengembangan IPTEKS pada Pendidikan Tinggi
1. Pencipta/Penulis Buku Mempunyai Exclusive Right (PTN dan/
atau PTS)
Abdulkadir Muhammad15 menjelaskan hak khusus (Exclusive Right)
dalam konsep hak cipta tersimpul tiga hak khusus yaitu:
a.

Hak mengumumkan Ciptaan adalah membacakan menyuarakan,
menyiarkan, atau menyebarkan Ciptaan dengan menggunakan alat
apapun dan dengan cara sedemikian rupa.

Budi Santoso, Loc.,Cit.
Abdulkadir Muhammad, Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual,
(Bandung: Citra Aditya Bakti; 2001), hlm. 115-116.
14
15
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b.

Hak memperbanyak Ciptaan adalah menambah jumlah Ciptaan
dengan perbuatan yang sama, hampir sama, atau menyerupai
ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama
maupun tidak sama, termasuk mengalihwujudkan suatu ciptaan,
temasuk printing right dan copying right.

c.

Hak memberi izin mengumumkan dan/atau memperbanyak
ciptaan adalah memberi lisensi kepada pihak lain berdasarkan surat
perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan mengumumkan
dan/atau memperbanyak ciptaan. Perjanjian lisensi tersebut dalam
bentuk akta tertulis atau tidak tertulis yang menegaskan perbuatan
yang diizinkan untuk dilaksanakan. Hal tersebut tanpa mengurangi
pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan.
Rachmadi Usman16, menjelaskan bahwa:

a.

Hak Cipta itu merupakan hak khusus, istimewa atau ekslusif
(exclusive right) yang diberikan kepada pencipta atau pemegang Hak
Cipta. Dengan hak yang bersifat khusus ini berarti tidak ada orang
lain yang boleh menggunakan hak tersebut, terkecuali dengan izin
pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan;

b.

Hak yang bersifat khusus, tunggal, atau monopoli tadi meliputi
hak pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan
ciptaannya, memperbanyak ciptaannya, dan memberi izin kepada
orang lain untuk mengumumkan atau memperbanyak hasil
ciptaannya tersebut;

c.

Dalam melaksanaan hak yang bersifat khusus ini, baik Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, maupun orang lain yang telah diberi izin
untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya tadi harus
dilakukan menurut peraturan perundang-undang yang berlaku yang
merupakan pembatasan-pembatasan tertentu;

d.

Hak Cipta tersebut dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat
immateriil yang dapat beralih atau dialihkan kepada orang lain,
baik untuk seluruh maupun sebagian.

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaaan Intelektual: Perlindungan dan
Dimensi Hukumnya di Indonesia, (Bandung: Alumni; 2003), hlm. 86-87.
16
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Dengan kata lain Rahcmadi Usman menyatakan bahwa hasil
karya cipta atau Ciptaan bukan saja hanya dinikmati oleh Penciptanya
saja, tetapi juga dapat dinikmati, dimanfaatkan, dan digunakan oleh
masyarakat luas, sehingga Ciptaan itu mempunyai nilai guna, disamping
nilai moral dan ekonomis.
Setiap Pencipta atau Pemegang Hak Cipta bebas menggunakan hak
ciptanya, tetapi undang-undang menentukan pula pembatasan terhadap
kebebasan penggunaan hak ciptanya itu. Pembatasan yang dimaksud
adalah sebagai berikut: tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan
dan ketertiban umum, fungsi sosial hak cipta dan pemberian lisensi
wajib (kebebasan penggunaan Hak Cipta tidak boleh meniadakan
kewenangan negara untuk mewajibkan Pemegang Hak Cipta memberi
lisensi (compulsory licensing) kepada pihak lain untuk menerjemahkan
atau memperbanyak ciptaannya dengan imbalan yang wajar. Dengan
mempertimbangkan suatu ciptaan itu sangat penting bagi kehidupan
masyarakat dan negara, dalam hal ciptaan buku misalnya untuk
kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, penelitian, keamanan dan
ketertiban17. Lisensi wajib tersebut telah ditegaskan di dalam ketentuan
Pasal 84 s.d Pasal 86 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Penerbit Selaku Pemegang Hak Cipta Buku
Ekonomi kreatif sudah sejak lama dikenal, tetapi yang baru
adalah hubungan di antara keduanya yang menghasilkan penciptaan
nilai ekonomi yang hebat dan menciptakan lapangan pekerjaan baru
melalui eksplorasi HKI. Keberadaan HKI dalam hubungan antar
manusia dan antar negara merupakan sesuatu yang given dan inheren
dalam sebuah masyarakat industri atau yang sedang mengarah
kesana. Keberadaannya senantiasa mengikuti dinamika perkembangan
masyarakat itu sendiri. Demikian juga keberadaan masyarakat dan
bangsa yang pasti bersinggungan dan terlibat langsung dengan masalah
HKI. Selain menjadi salah satu produk industri juga dapat berperan
dalam memajukan ilmu pengetahuai dan teknologi, sehingga berguna
bagi kepentingan masyarakat Indonesia18.
Abdulkadir Muhammad, Op.,Cit, hlm. 116-117.
Ansari Bukhori dalam Sudarmanto, Kekayaan Intelektual dan Hukum Kekayaan
Intelektual Serta Implementasinya Bagi Indonesia, (Jakarta: Gramedia; 2012), hlm. v.
17

18
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IKAPI (Ikatan Penerbit Indonesia), merupakan wadah kumpulan
dari penerbit-penerbit selaku pemegang hak cipta atas karya buku. Di
dalam ketentuan Pasal 1 angka 4 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak
Cipta, Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta,
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.
Selain Penerbit merupakan perusahaan yang berbentuk badan hukum.
Dalam peraturan perundang-undangan perseroan terbatas, perusahaan
mempunyai kewajiban tanggung jawab sosial atau Corporate Social
Responsibility atau disingkat dengan CSR yaitu komitmen berkesinambungan
dari kalangan bisnis untuk berperilaku etis dan memberi kontribusi
untuk pembangunan ekonomi, seraya meningkatkan kualitas kehidupan
karyawan dan keluarganya, serta komunitas lokal dan masyarakat luas pada
umumnya19. Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama20 mengatakan
CSR terdapat bentuk kerjasama antara perusahaan (tidak hanya perseroan
terbatas) dengan segala sesuatu atau segala hal (stakeholder) yang secara
langsung maupun tidak langsung berinteraksi dengan perusahaan
tersebut, termasuk aspek sosial dan lingkungannya, untuk tetap menjamin
keberadaan dan lingkungannya, untuk tetap menjamin keberadaan dan
kelangsungan usaha (sustainability) perusahaan tersebut.
CSR sangatlah beragam, bergantung pada visi dan misi korporat
yang disesuaikan dengan needs, desire, wants, dan interst komunitas.
Berikut adalah beberapa definisi CSR21:
a.

Melakukan tindakan sosial (termasuk kepedulian terhadap
lingkungan hidup, lebih dari batas-batas yang dituntut peraturan
undang-undang).

b.

Komitmen usaha untuk bertindak secara etis, beroperasi secara
legal, dan berkontribusi untuk penigkatan ekonomi bersamaan
dengan peningkatan kualitas hidup karyawan dan keluarganya,
komunitas lokal, dan masyarakat yang lebih luas.

19
Edi Suharto, Pekerjaan Sosial di Dunia Industri Memperkuat CSR (Corporate
Social Responsibility), (Bandung: Alfabeta; 2009), hlm. 102.
20
Gunawan Widjaya dan Yeremia Ardi Pratama, Risiko Hukum & Bisnis
Perusahaan Tanpa CSR, (Jakarta: PT Percetakan Penebar; 2008).
21
Reza Rahman, Corporate Social Responsibility: Antara Teori dan Kenyataan,
(Yogyakarta: Medpress; 2009), hlm. 10.
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c.

Komitmen bisnis untuk berkontribisi dalam ekonomi berkelanjutan,
bekerja dangan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut
komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan
dalam rangka meningkatkan kualitas hidup.

Dengan demikian, CSR tidak hanya terbatas pada konsep
pemberian donor saja, tapi konsepnya sangat luas dan tidak bersifat
statis dan pasif, hanya dikeluarkan dari perusahaan, akan tetapi hak
dan kewajiban yang dimiliki bersama antara stakeholders (pihak-pihak
lain yang berkepentingan). Konsep CSR melibatkan tanggung jawab
kemitraan antara pemerintah, lembaga sumber daya komunitas, juga
komunitas setempat (lokal). Kemitraan ini, tidaklah bersifat pasif
dan statis. Kemitraan ini merupakan tanggung jawab bersama secara
sosial antara stakeholders (pihak-pihak lain yang berkepentingan).
Konsep kedermawanan perusahaan (corporate philanthropy) dalam
tanggung jawab sosial tidak lagi memadai, karena konsep tersebut
tidak melibatkan kemitraan tanggung jawab perusahaan secara sosial
dengan stakeholders (pihak-pihak lain yang berkepentingan) lainnya22.
HKI menekankan pada aspek proses untuk menghasilkan sesuatu
dan hasil produknya. Artinya bahwa setiap orang memiliki otak,
tetapi tidak semua orang mampu mendayagunakan fungsi otaknya
(intelektual) untuk menghasilkan sesuatu karya/ciptaan/invensi,
sekaligus menimbulkan kekuasaan (hak) cipta, desain/invensi 23.
Kartini Nuridin, Ketua YCRI/LMK juga Penerbit menegaskan kembali
Pengguna buku masyarakat khususnya di lingkungan Pendidikan Tinggi
tidak boleh memfoto kopi tanpa izin demikian halnya para Pengusaha
foto kopi. Hal tersebut telah ditegaskan dalam UU No 28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta, karena dalam ketentuan undang-undang tersebut
hanya diperbolehkan menyalin satu halaman, tidak lebih. Perguruan
Tinggi dan Pengusaha Foto kopi dalam model fair use/fair dealing perlu
membuat kerjasama/MoU dengan YRCI/LMK dengan membayar Rp.
10.000,00 permahasiswa perjudul buku. Demikian halnya Lembaga
Perpustakaan dan Pengusaha foto kopi.

Bambang Rudito dan Melia Famiola, Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan di Indonesia, (Bandung: Rekayasa Sains; 2007), hlm. 207.
23
Adam I. Indrawijaya dalam Candra Irawan, Politik Hukum Hak Kekayaan
Intelektual Indonesia, (Bandung: Mandar Maju; 2011), hlm. 49-50.
22
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3. Peneliti/Dosen/Mahasiswa sebagai Pengguna buku
Buku merupakan media/alat sarana pendidikan yang sangat
fundamental bagi sivitas akademika dalam pengembangan ilmu
dan teknologi. Buku merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat
dipisahkan bagi seorang mahasiswa, di mana kebutuhan tersebut
merupakan sumber ilmu pengetahuan yang dipakai oleh mahasiswa
dalam penyusunan suatu karya ilmiah. Fungi Buku yang merupakan
salah satu jendela dunia adalah suatu perumpamaan yang sangat
tepat dalam menggambarkan besarnya kebutuhan buku dalam proses
menciptakan seseorang lebih terpelajar. Karena dengan membaca ilmu
pengetahuan yang lebih luas akan didapatkan seseorang.
Sebagai kebutuhan keilmuan, dalam pemenuhan kebutuhan buku
para mahasiswa dan dosen akan menggunakan cara yang lebih patut/
layak. Aksebilitas buku yang mudah dengan harga terjangkau akan
mengikis budaya foto kopi. Kebutuhan keilmuan mahasiswa dan dosen
akan terpenuhi dengan adanya toko buku/koperasi kampus dalam
perguruan tinggi dan ketersedian buku dalam perpustakaan yang sangat
lengkap sebagai referensi dalam pengembangan IPTEKS. Bilamana dosen
dan mahasiswa akan foto kopi atau memperbanyak buku, tentunya
pengusaha foto kopi telah memiliki izin dari Pencipta/Pemegang Hak
Cipta terlebih dahulu. Hal tersebut sangat bermanfaat dalam mendorong
perilaku dosen dan mahasiswa yang menghormati dan menjunjung
tinggi hak ekonomi dan hak moral Pencipta terhadap karya cipta buku.
Dengan demikian akan terlaksana ketentuan Pasal 46 ayat (1) dan ayat
(2) huruf b, dan huruf e, yakni penggandaan untuk kepentingan pribadi
atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat
sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau
Pemegang Hak Cipta24. Kemudian pada ayat (2) huruf b dan huruf e,
yakni penggandaan untuk kepentingan pribadi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tidak mencakup: seluruh atau bagian yang substansial dari
suatu buku atau notasi musik25; dan penggandaan untuk kepentingan
pribadi yang pelaksanaannya bertentangan dengan kepentingan yang
wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta26.
Lihat Pasal 46 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 46 ayat (2) huruf b UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
26
Lihat Pasal 46 ayat (2) huruf e UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
24
25
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4. Lembaga Perpustakaan sebagai Penyimpan Buku
Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu
pengetahuan, teknologi, kesenian, dan kebudayaan. Selain itu,
perpustakaan sebagai bagian dari masyarakat dunia ikut serta
membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan
komunikasi sebagaimana dituangkan dalam Deklarasi World Summit of
Information Society (WSIS) pada 12 Desember 2003.
Deklarasi WSIS bertujuan membangun masyarakat informasi yang
inklusif, berpusat pada manusia dan berorientasi secara khusus pada
pembangunan. Setiap orang dapat mencipta, mengakses, menggunakan,
dan berbagi informasi serta pengetahuan hingga memungkinkan setiap
individu, komunitas, dan masyarakat luas menggunakan seluruh
potensi mereka untuk pembangunan berkelanjutan yang bertujuan
pada peningkatan mutu hidup. Berdasarkan Pasal 31 ayat (2), Pasal
32, dan Pasal 28F UUD 1945, pemerintah perlu menyelenggarakan
perpustakaan sebagai sarana yang paling demokratis untuk belajar
sepanjang hayat demi memenuhi hak masyarakat untuk memperoleh
informasi melalui layanan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan
bangsa (Penjelasan UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan).
Perpustakaan dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan kecerdasan
kehidupan bangsa melalui pengembangan dan pendayagunaan
perpustakaan sebagai sumber informasi berupa karya tulis, karya cetak,
dan karya rekam.
Pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan diarahkan pada
meningkatnya kegemaran membaca masyarakat (reading habit society)
menuju masyarakat belajar (learning society) yang berujung pada
peningkatan kecerdasan kehidupan bangsa seperti disebutkan di atas.
Oleh sebab itu, perpustakaan harus menyediakan koleksi yang lengkap
dan mudah serta murah. Untuk memanfaatkannya, peran masyarakat
dalam pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sangat penting
sehingga perlu adanya dorongan dengan berbagai bentuk seperti
pemberian penghargaan dan sejenisnya (PP No 24 Tahun 2014 tentang
Pelaksanaan UU No 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan).
Buku sebagai salah satu sarana untuk mendapatkan ilmu
pengetahuan yang lebih banyak. Buku berfungsi memberikan gagasan/
ide awal dalam menulis buku, referensi dalam mengajar dan penelitian,
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memberikan manfaat sebagai salah satu sumber ilmu pengetahuan.
Kemudahan mendapatkan buku. mendorong banyaknya perpustakaan
ditengah-tengah masyarakat dan memberikan kemudahan dalam
peminjaman buku. Dengan demikian akan terpenuhinya nilai norma
dalam ketentuan Pasal 47 s.d Pasal 49 UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta. Pasal 47 mengatur bahwa setiap perpustakaan atau lembaga
arsip yang tidak bertujuan komersial dapat membuat 1 (satu) salinan
Ciptaan atau bagian Ciptaan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak
Cipta dengan cara:
a.

Penggandaan tulisan secara reprografi yang telah dilakukan
Pengumuman, diringkas, atau dirangkum untuk memenuhi
permintaan seseorang dengan syarat:
1) Perpustakaan atau lembaga arsip menjamin bahwa salinan
tersebut hanya akan digunakan untuk tujuan pendidikan atau
penelitian;
2) Penggandaan tersebut dilakukan secara terpisah dan jika
dilakukan secara berulang, Penggandaan tersebut harus
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan; dan
3) Tidak ada Lisensi yang ditawarkan oleh Lembaga Manajemen
Kolektif kepada perpustakaan atau lembaga arsip sehubungan
dengan bagian yang digandakan.

b.

Pembuatan salinan dilakukan untuk pemeliharaan, penggantian
salinan yang diperlukan, atau penggantian salinan dalam hal salinan
hilang, rusak, atau musnah dari koleksi permanen di perpustakaan
atau lembaga arsip lain dengan syarat:
1) Perpustakan atau lembaga arsip tidak mungkin memperoleh
salinan dalam kondisi wajar; atau
2) Pembuatan salinan tersebut dilakukan secara terpisah atau jika
dilakukan secara berulang, pembuatan salinan tersebut harus
merupakan kejadian yang tidak saling berhubungan.

c.
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Kemudian di dalam Pasal 48, mengaturn bahwa Penggandaan,
Penyiaran, atau Komunikasi atas Ciptaan untuk tujuan informasi yang
menyebutkan sumber dan nama Pencipta secara lengkap tidak dianggap
pelanggaran Hak Cipta dengan ketentuan Ciptaan berupa:
a.

Artikel dalam berbagai bidang yang sudah dilakukan Pengumuman
baik dalam media cetak maupun media elektronik kecuali yang
salinannya disediakan oleh Pencipta, atau berhubungan dengan
Penyiaran atau Komunikasi atas suatu Ciptaan;

b.

Laporan peristiwa aktual atau kutipan singkat dari Ciptaan yang
dilihat atau didengar dalam situasi tertentu; dan

c.

Karya ilmiah, pidato, ceramah, atau Ciptaan sejenis yang
disampaikan kepada publik.

Ketentuan Pasal 49 ayat (1) mengatur bahwa Penggandaan
sementara atas Ciptaan tidak dianggap pelanggaran Hak Cipta jika
Penggandaan tersebut memenuhi ketentuan:
a.

Pada saat dilaksanakan transmisi digital atau pembuatan Ciptaan
secara digital dalam media penyimpanan;

b.

Dilaksanakan oleh setiap Orang atas izin Pencipta untuk
mentransmisi Ciptaan; dan

c.

Menggunakan alat yang dilengkapi mekanisme penghapusan
salinan secara otomatis yang tidak memungkinkan Ciptaan tersebut
ditampilkan kembali.

5. Pengusaha Foto Kopi sebagai Pemegang Lisensi
Pesatnya perkembangan teknologi hingga saat ini telah mampu
memenuhi kebutuhan manusia dalam segala bidang, baik dalam
memberikan informasi, komunikasi maupun dalam transaksi
bisnis. Sejarah umat manusia sering pula dikatakan sebagai sejarah
perkembangan peralatan atau sejarah perkembangan teknologi 27.
27
Lihat Assafa Endeshaw, Internet and E-Commerce Law: With A Focus on AsiaPacific, Prentice Hall, Singapura, 2001, p. 3; Haris Faulidi Asnawi, Transaksi Bisnis
E-Commerce Perpektif Islam, Magistra Insania Press, Yogyakarta, 2004, hlm. 42;
Ahmad M. Ramli, Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Refika Aditama,
Bandung, 2004, hlm. 1; Abdul Halim Barkatullah, Perlindungan Hukum bagi Konsumen
Dalam Transaksi E-Commerce Lintas Negara, Disertasi, Program Pascasarjana Doktor
Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2006, hlm. 2-3.
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Haris Faulidi Asnawi28 mengatakan bahwa teknologi informasi telah
mengubah cara-cara bertransaksi dan membuka peluang-peluang
baru dalam meakukan transaksi bisnis. Sementara Ahmad M. Ramli29
mengatakan bahwa teknologi informasi telah menyebabkan dunia
menjadi tanpa batas (borderless) dan menyebabkan perubahan sosial yang
secara signifikan berlangsung demikian cepat, ibarat pedang bermata
dua, di mana di satu sisi memberikan manfaat dalam peningkatan
kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain
menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum30.
Rachmadi Usman31 menjelaskan bahwa dalam perlisensian hak
cipta, seseorang dapat menikmati atau menggunakan hak milik orang
lain dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan tertentu, melalui
perjanjian lisensi (lisence) antara pemberi lisensi (licensor) dan penerima
lisensi (lisensee). Perima lisensi mempunyai hak untuk menikmati
manfaat ekonomis suatu hak milik orang lain yang telah lisensikan
pemberi lisensi kepadanya.
Pengertian lisensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 20 UU
No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lisensi adalah izin tertulis yang
diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada
pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau
produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Syarat dan larangan dalam
lisensi sebagaimana diatur di dalam Pasal 80 s.d Pasal 83 UU No 28
Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

6. Toko Buku/Koperasi Kampus
Toko Buku/Koperasi Kampus mempunyai peranan strategis dalam
konteks fair use/fair dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan
IPTEKS di Perguruan Tinggi. Hal ini dikarenakan civitas akademika yang
mempunyai kebutuhan terhadap berbagai macam informasi mengenai
ilmu pengetahuan dan teknologi dapat langsung mencari di Toko Buku/
Koperasi Kampus. Toko Buku/Koperasi Kampus mempunyai posisi
yang strategis dan belum banyak dikembangkan selama ini oleh banyak
Haris Faulidi Asnawi, Op.,Cit, hlm. 42.
Ahmad M. Ramli, Op.,Cit, hlm. 1.
30
Lihat juga dalam Abdul Halim Barkatullah, Op.,Cit, hlm. 3.
31
Rachmadi Usman, Op.,Cit, hlm. 147.
28
29
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universitas-universitas. Dalam pengembangan Toko Buku/Koperasi
Kampus dapat menggunakan cara-cara sebagai berikut:
a.

Menyediakan buku beragam;

b.

Selalu mengikuti perkembangan buku secara update;

c.

Memberikan harga yang terjangkau;

d.

Menjual buku dalam bentuk teks;

e.

Menjual buku dalam E-Books; dan

f.

Memberikan layanan 24 jam non stop berbasis IT;

7. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai
posisi strategis dalam menyebarluaskan HKI dalam konteks fair use/fair
dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEKS di Perguruan
Tinggi. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat mempunyai
visi melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, antara lain di bidang
penelitian dan pengabdian masyarakat. Visi ini mengharuskan Perguruan
Tinggi, baik Perguruan Tinggi Negeri (PTN) maupun Perguruan Tinggi
Swasta (PTS) melalui peran Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Masyarakat untuk mengembangkan IPTEKS dengan semangat dan
penekanan (prioritas yang hendak didahulukan) sesuai dengan visi
dan misi dari masing-masing Universitas. Dalam pelaksanaannya,
Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat harus memperhatikan
optimalisasi sumbangsih di masyarakat dan pelaksanaannya berakar
pada kearifan lokal (lokal wisdom).
Beberapa upaya yang dilakukan agar Lembaga Penelitian dan
Pengabdian Masyarakat dapat berperan dalam konteks fair use/fair
dealing hak cipta atas buku dalam pengembangan IPTEKS di Perguruan
Tinggi, antara lain:
a.

Wadah hasil penelitian dan pengabdian Masyarakat;

b.

Menginventarisasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
sesuai Program Studi;

c.

Memilih hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat
dibutuhkan oleh dunia Pendidikan Tinggi;
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d.

Memilih hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat
dibutuhkan oleh dunia industri;

e.

Memilih hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang sangat
dibutuhkan oleh dunia Penegakan Hukum;

f.

Mempromosikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
yang sangat dibutuhkan oleh dunia Pendidikan Tinggi/Industri/
Penegakan Hukum;

g.

Mempublikasikan hasil penelitian dan pengabdian masyarakat
dalam bentuk buku secara manual dan digital dengan bekerjasama
dengan penerbit/IKAPI/YRCI/LMK;

h.

Melakukan barter dalam mendistribusi buku dengan pihak LPPM
di Lingkungan PTN dan/atau PTS; dan

i.

Melakukan barter dalam mendistribusi buku dengan pihak Asosiasi
prodi di PTN dan/atau PTS.

8. Perjanjian Lisensi Buku
a. Arti dan Istilah Lisensi
Dalam sistem hukum sipil (Civil Law System) seperti yang berlaku
di Prancis, Jerman, dan Belanda32 termasuk dalam sistem hukum yang
berlaku di Indonesia yang condong pada sistem hukum sipil, lisensi
sebagai suatu bentuk perjanjian pada dasarnya tidak dikenal. Misalnya
KUH Perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengenal perjanjian lisensi
sebagai suatu bentuk perjanjian. Sebab, lisensi adalah lembaga hukum
asing yang berasal dari sistem hukum lain yang masuk ke dalam sistem
tata hukum Indonesia.
Lembaga hukum lisensi dapat dikatakan sebagai berasal dari lembaga
hukum Amerika Serikat33. Istilah lisensi berasal dari bahasa Inggris license
yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai izin atau lisensi34.
32
Lihat Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, (Jakarta:
Rajawali Pers; 2004), hlm. 55.
33
Lihat Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi, (Jakarta:
Ghalia Indonesia; 1994), hlm. 97.
34
Muhamad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Sejarah,
Teori dan Prakteknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bhakti; 2003), hlm. 127.
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Menurut Black’s Law Dictionary35, lisensi atau license adalah a personal
privilege to do some particular act or series of acts on land without possessing any
estate or interest therein, and is ordinarilyrevocable at the will of licensor and is
not assignable. Jadi, dari sudut pandang bahasa, pengertian lisensi pada
mulanya mengandung makna sebagai suatu hak istimewa yang dimiliki
oleh seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau berbagai macam
tindakan atas sebidang tanah yang bukan miliknya atas izin (perkenan)
dari si pemilik tanah tersebut. Namun, hak istimewa itu sewaktu-waktu
dapat dicabut kembali oleh si pemilik tanah. Black’s Law Dictionary
lebih lanjut mengemukakan bahwa The permission by competent authority
to do an act which without such permission would be illegal, a trespass, a tort or
otherwise would not be allowed. Maka, secara harfiah lisensi mengandung arti
sebagai suatu izin (hak atau wewenang) yang diberikan oleh pihak yang
berwenang atau pihak yang berhak kepada pihak lain untuk melakukan
suatu perbuatan atau berbagai macam perbuatan hukum atas sebidang
tanah yang bukan miliknya. Perbuatan-perbuatan hukum tersebut apabila
dilakukan tanpa ijin dari sipemilik hak merupakan suatu perbuatan yang
tidak sah (illegal), perbuatan yang salah atau pelanggaran (trespass),
perbuatan yang menimbulkan kerugian (tort) atau perbuatan-perbuatan
lain yang termasuk dalam kategori perbuatan yang tidak diperbolehkan
(not be allowed). Pemberian hak-hak istimewa atas sebidang tanah dalam
suatu perjanjian lisensi sebagaimana dikemukakan di atas dilakukan oleh
pemegang hak yang disebut licensor.
Black’s Law Dictionary36 lebih lanjut mendefinsikan “licensor”
sebagai: “The sale of license permitting the use patents, trademarks, or anther
technology to another firm”. Pada pihak lain, penerima hak itu disebut
“licensee”. Frasa “the sale of license” dalam kalimat di atas sesungguhnya
berkonotasi sebagai suatu bentuk tindakan hukum (perbuatan hukum)
yang bersifat individual yang mengandung arti menjual yakni suatu
bentuk perbuatan hukum yang bertujuan untuk mengalihkan sesuatu
hak untuk melakukan sesuatu perbuatan hukum atas suatu objek
hukum tertentu yang bukan tanah yaitu hak paten, hak merek atau
hak atas teknologi.

35
Henry Campbell Black, Black Law Dictionary, St. Paul Minn, West Publishing,
Co., 1991, p. 634.
36
Ibid.

Bab 9 ǁ Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

197

b. Pengertian Lisensi
Doktrin mengatakan bahwa Perjanjian Lisensi adalah perjanjian
antara dua pihak atau lebih, yang mana satu pihak yaitu pemegang hak
bertindak sebagai pihak yang memberikan lisensi, sedangkan pihak yang
lain bertindak sebagai pihak yang menerima lisensi. Pengertian lisensi
itu sendiri adalah izin untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu
objek yang dilindungi HKI untuk jangka waktu tertentu.
Pasal 1 angka 20 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mendefinisikan Lisensi sebagai izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang
Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan
hak ekonomi atas Ciptaannya atau Produk Hak Terkait yang diterima
oleh Pencipta atau Pemilik Hak Terkait. Imbalan atas pemberian lisensi,
Penerima Lisensi wajib membayar royalti dalam jumlah tertentu dan
untuk jangka waktu tertentu. Mengingat hak ekonomis yang terkandung
dalam setiap hak eksklusif adalah banyak macamnya, maka perjanjian
lisensi pun dapat memiliki banyak variasi. Ada perjanjian lisensi yang
memberikan izin kepada Penerima Lisensi untuk menikmati seluruh
hak eksklusif yang ada, tetapi ada pula perjanjian lisensi yang hanya
memberikan izin untuk sebagian hak eksklusif saja, misalnya lisensi
untuk produksi saja, atau lisensi untuk penjualan saja.
Perjanjian lisensi harus dibuat secara tertulis dan harus
ditandatangani oleh kedua pihak. Perjanjian lisensi sekurang-kurangnya
memuat informasi tentang:
1) Tanggal, bulan dan tahun tempat dibuatnya perjanjian lisensi;
2) Nama dan alamat lengkap serta tanda tangan para pihak yang
mengadakan perjanjian lisensi;
3) Objek perjanjian lisensi;
4) Jangka waktu perjanjian lisensi;
5) Dapat atau tidaknya jangka waktu perjanjian lisensi diperpanjang;
6) Pelaksanaan lisensi untuk seluruh atau sebagian dari hak ekslusif;
7) Jumlah royalti dan pembayarannya;
8) Dapat atau tidaknya penerima lisensi memberikan lisensi lebih
lanjut kepada pihak ketiga;
9) Batas wilayah berlakunya perjanjian lisensi, apabila diperjanjikan;
dan
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10) Dapat atau tidaknya pemberi lisensi melaksanakan sendiri karya
yang telah dilisensikan.
Sesuai dengan ketentuan dalam UU No 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta, Lisensi dan Lisensi Wajib diatur di dalam Bab XI, Pasal 80
s.d Pasal 86. Adapun ketentuan tersebut sebagai berikut:
1) Kecuali diperjanjikan lain37, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak
Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1)38, Pasal 23 ayat (2)39, Pasal 24
ayat (2)40, dan Pasal 25 ayat (2)41;
Lihat Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Pasal 9 ayat (1) mengatur bahwa Pencipta atau Pemegang Hak Cipta memiliki
hak ekonomi untuk melakukan:
a.
penerbitan Ciptaan;
b.
penggandaan Ciptaan dalam segala bentukya;
c.
penerjemahan Ciptaan;
d.
pengadaptasian, pengaransemenan, atau pentransformasian Ciptaan;
e.
pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
f.
pertunjukan Ciptaan;
g.
pengumuman Ciptaan;
h.
komunikasi Ciptaan; dan
i.
penyewaan Ciptaan.
39
Pasal 23 ayat (2) mengatur bahwa Hak ekonomi Pelaku Pertunjukan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi
izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
a.
Penyiaran atau Komunikasi atas pertunjukan Pelaku Pertunjukan;
b.
Fiksasi dari pertunjukannya yng belum difiksasi;
c.
Penggandaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
d.
Pendistribusian atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya;
e.
penyewaan atas Fiksasi pertunjukan atau salinannya kepada publik; dan
f.
penyediaan atas Fiksasi pertunjukan yang dapat diakses publik.
40
Pasal 24 ayat (2) mengatur bahwa hak ekonomi Produser Fonogram
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri, memberi
izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
a.
penggandaan atas Fonogram dengan cara atau bentuk apapun;
b.
pendistribusian atas Fonogram asli atau salinannya;
c.
penyewaan kepada publik atas salinan Fonogram; dan
d.
penyediaan atas Fonogram dengan atau tanpa kabel yang dapat diakses publik.
41
Pasal 25 ayat (2) mengatur bahwa hak ekonomi Lembaga Penyiaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak melaksanakan sendiri,
memberikan izin, atau melarang pihak lain untuk melakukan:
a.
Penyiaran ulang siaran;
b.
Komunikasi siaran;
37
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2) Perjanjian Lisensi berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak
melebihi masa berlaku Hak Cipta dan Hak Terkait42;
3) Kecuali diperjanjikan lain, pelaksanaan perbuatan43 sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disertai kewajiban Penerima Lisensi untuk
memberikan Royalti kepada Pemegang Hak Cipta selama jangka
waktu Lisensi44;
4) Penentuan besaran Royalti dan tata cara pemberian Royalti
dilakukan berdasarkan Perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak
Cipta atau Pemilik Hak Terkait dan Penerima Lisensi45;
5) Besaran Royalti dalam Perjanjian Lisensi harus ditetapkan
berdasarkan kelaziman praktik yang berlaku dan memenuhi unsur
keadilan46;
6) Kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak
Terkait dapat melaksanakan sendiri atau memberikan Lisensi
kepada pihak ketiga untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat
(2), dan Pasal 25 ayat (2)47;
7) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan
kerugian perekonomian Indonesia48;
8) Isi Perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan49;
9) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan
atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya50;
10) Perjanjian Lisensi harus dicatatkan oleh Menteri dalam daftar
umum Perjanjian Lisensi Hak Cipta dengan dikenai biaya51;

c.
d.
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Fiksasi siaran; dan/atau
Penggandaan Fiksasi siaran.
42
Lihat Pasal 80 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
43
Lihat Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
44
Lihat Pasal 80 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
45
Lihat Pasal 80 ayat (4) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
46
Lihat Pasal 80 ayat (5) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
47
Lihat Pasal 81 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
48
Lihat Pasal 82 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
49
Lihat Pasal 82 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
50
Lihat Pasal 82 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
51
Lihat Pasal 83 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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11) Perjanjian Lisensi yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 82 tidak dapat dicatat dalam daftar umum
Perjanjian Lisensi52;
12) Jika Perjanjian Lisensi tidak dicatat dalam daftar umum, Perjanjian
Lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap Pihak
Ketiga53;
Dalam kelaziman praktik, beberapa perjanjian lisensi hak cipta
memuat beberapa hal berikut:
1) Perjanjian lisensi dapat dibuat secara khusus, misalnya tidak bersifat
eksklusif. Apabila dimaksudkan demikian, maka hal tersebut harus
secara tegas dinyatakan dalam perjanjian lisensi. Jika tidak, maka
perjanjian lisensi dianggap tidak memakai syarat non eksklusif.
Oleh karenanya pemegang hak atau pemberi lisensi pada dasarnya
masih boleh melaksanakan sendiri apa yang dilisensikannya atau
memberi lisensi yang sama kepada pihak ketiga.
2) Perjanjian lisensi dilarang memuat ketentuan yang langsung
maupun tidak langsung dapat menimbulkan akibat yang merugikan
perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat
kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan
teknologi pada umumnya. Pendaftaran dan permintaan pencatatan
perjanjian lisensi yang memuat ketentuan atau memuat hal yang
demikian harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HKI.
Perjanjian Lisensi kaitannya dengan larangan praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:
1) Perjanjian Lisensi HKI tidak secara otomatis melahirkan praktek
monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
2) Praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang timbul
akibat pelaksanaan perjanjian lisensi adalah kondisi yang hendak
dicegah melalui hukum persaingan usaha;
3) Untuk memberlakukan hukum persaingan usaha terhadap
pelaksanaan perjanjian lisensi HKI haruslah dibuktikan: (1)
52
53

Lihat Pasal 83 ayat (2) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
Lihat Pasal 83 ayat (3) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
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perjanjian lisensi HKI tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang
ditetapkan dalam perundang-undangan HKI, dan (2) adanya kondisi
yang secara nyata menunjukkan terjadinya praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat;
4) pengecualian dari ketentuan hukum persaingan usaha terhadap
perjanjian lisensi HKI hanya diberlakukan dalam hal perjanjian
lisensi HKI yang bersangkutan tidak menampakkan secara jelas
sifat anti persaingan usaha.
Hal yang perlu dianalisis dari suatu perjanjian lisensi HKI untuk
mendapat kejelasan mengenai ada tidaknya sifat anti persaingan
adalah klausul yang terkait dengan kesepakatan eksklusif (exclusive
dealing). Dalam pedoman ini, perjanjian lisensi HKI yang dipandang
mengandung unsur kesepakatan eksklusif adalah yang diantaranya
mengandung klausul mengenai:
a)

Penghimpunan Lisensi (Pooling Licensing) dan Lisensi Silang
(Cross Licensing);

b) Pengikatan Produk (Tying Arrangement);
c)

Pembatasan dalam bahan baku;

d) Pembatasan dalam produksi dan penjualan;
e)

Pembatasan dalam harga penjualan dan harga jual kembali;

f)

Lisensi Kembali (Grant Back).

Pemberian lisensi dari satu pihak kepada pihak lain untuk melakukan
suatu bentuk perbuatan hukum tertentu seperti dikemukakan di atas
dilakukan dengan tujuan atau maksud yang saling menguntungkan kedua
belah pihak. Artinya, para pihak yakni pemberi dan penerima lisensi
masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul karena
diperjanjikan dalam perjanjian lisensi tersebut. Maka, bentuk perjanjian
lisensi pada umumnya dan pada dasarnya merupakan perjanjian yang
bersifat timbal balik. Hal ini merupakan suatu perbedaan yang mendasar
antara lisensi dengan izin dalam rezim hukum administrasi negara.
Sebab, izin dalam rezim hukum adminitrasi negara selalu merupakan
suatu bentuk perikatan yang tidak diperjanjikan melainkan merupakan
tindakan hukum pemerintahan dalam bidang hukum publik Oleh sebab
itu, jika lisensi merupakan perikatan yang bersifat timbal balik, izin
merupakan perikatan yang bersifat sepihak.
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Pemegang lisensi bersedia memberikan lisensi kepada pihak lain dengan
imbalan keuntungan ekonomis yang umumnya dalam bentuk sejumlah
uang atau royalty yang jumlahnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan
kedua belah pihak. Penerima lisensi bersedia membayar sejumlah uang
atau royalty kepada pihak pemilik atau pemegang lisensi karena berharap
akan memperoleh keuntungan dari lisensi yang diterimanya.

c. Asas-Asas Lisensi
Jenis hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perjanjian lisensi
dapat ditetapkan secara bebas sesuai dengan kehendak para pembuat
perjanjian lisensi tersebut. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan
berkontrak sebagai salah satu asas hukum perdata positif yang berlaku
di Indonesia. Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan yang
sangat luas terhadap individu untuk mengatur hak dan kewajiban para
pihak dalam suatu perjanjian. Maka secara teori, pemegang hak atau
pemilik lisensi dapat membuat perjanjian dengan penerima lisensi
mengenai apa saja sesuai dengan kehendak mereka berdasarkan asas
kebebasan berkontrak.
Asas kebebasan berkontrak adalah asas yang termasuk dalam rezim
hukum privat yang mengatur kepentingan-kepentingan (antar) individu.
Rezim hukum privat harus tunduk kepada norma-norma rezim hukum
publik yang mengatur kepentingan-kepentingan umum (bangsa).
Prinsip seperti ini merupakan konsekuensi logis suatu bentuk kehidupan
bersama dalam suatu negara. Sebab, jika kepentingan individu dapat
mengalahkan kepentingan bersama, eksistensi negara sebagai suatu
organisasi kekuasaan yang menata kehidupan bersama akan terancam.
Oleh sebab itu, isi setiap perjanjian yang dibuat oleh individu-individu
termasuk perjanjian lisensi yang mengatur kepentingan para pihak yang
membuat perjanjian itu harus tunduk kepada ketentuan-ketentuan
hukum publik yang dibuat oleh negara atau instansi yang berwenang
yang bertujuan untuk mengatur kepentingan bersama (bangsa) seperti
yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh
negara. Dalam hubungan ini perlu dikemukakan pendapat Benjamin
Atzkin54 yang mengemukakan bahwa norma-norma yang diciptakan
Lihat Maria Farida, Ilmu Perundang-undangan, Dasar-dasar dan Pembentukannya,
(Yogjakarta: Kanisius; 1998), hlm. 26.
54
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oleh lembaga-lembaga negara mempunyai kedudukan yang lebih tinggi
daripada norma-norma hukum yang dibentuk oleh masyarakat. Teori
hukum yang dikemukakan Benjamin Atzkin ini juga dianut dalam
kehidupan hukum di Indonesia. Sebab, isi suatu perjanjian yang dibuat
oleh individu-individu sekalipun didasarkan atas asas kebebasan
berkontrak tetapi dalam hal-hal tertentu tetap ada batas-batasnya.
Dalam hukum positif Indonesia, asas kebebasan berkontrak diatur
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang mengatur bahwa setiap
perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para
pihak yang membuatnya. Dalam hubungan dengan penjelasan tentang
pembatasan penerapan asas kebebasan berkontrak yang dikemukakan di
atas dapat dikemukakan pendapat Subekti 55 yang berpendapat bahwa
“… pasal tersebut (maksudnya Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata)
seolah-olah berisikan suatu pernyataan kepada masyarakat bahwa kita
diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja (atau
tentang apa saja) dan dengan perjanjian itu akan mengikat mereka yang
membuatnya seperti suatu undang-undang”. Namun, Pasal 1338 ayat
(1) KUH Perdata tersebut tidak bisa diartikan sangat luas sehingga para
pihak seolah-olah dapat membuat suatu perjanjian mengenai apapun
sesuai dengan kehendak mereka yang membuat perjanjian tersebut.
Dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia terdapat pembatasan
terhadap isi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Asas kebebasan berkontrak yang diatur pada Pasal 1338 ayat (1)
KUH Perdata tetap merupakan kebebasan yang ada batasnya. Hal
ini antara lain disebabkan oleh prinsip yang dianut sistem hukum
Indonesia yang tidak memisahkan secara mutlak dunia moral positif
(kesusilaan) dengan dunia hukum. Prinsip ini tertuang dalam Pasal 1337
KUH Perdata yang menyebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang
apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan
kesusilaan baik atau ketertiban umum. Maka, dalam rangka penafsiran
hermeneutik hukum, ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata harus
ditafsirkan dalam kaitan dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Bahkan,
harus ditafsirkan dalam konteks keseluruhan sistem KUH Perdata. Jadi,
dengan bertitik tolak dari penafsiran hermeneutik seperti dikemukakan
di atas, setidak-tidaknya terdapat 3 (tiga) macam pembatasan yang
55
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dilakukan terhadap suatu perjanjian seperti diatur dalam Pasal 1337
KUH Perdata yaitu:
1) Ketentuan Undang-undang;
2) Kesusilaan (moral positif); dan
3) Ketertiban Umum.
Kepentingan-kepentingan umum selalu ditempatkan di depan
dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara supaya tidak
mengancam eksistensi kehidupan bersama. Oleh karena itu, isi
perjanjian (kontrak) yang bertentangan dengan undang-undang yang
mengatur kepentingan bersama secara akal sehat dapat ditundukkan
kepada kepentingan umum atau dengan perkataan lain isi perjanjian itu
harus dianggap batal demi hukum jika bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum56.
Pembatasan asas kebebasan berkontrak dengan alasan bertentangan
dengan kesusilaan (moral positif) adalah suatu hal yang wajar dan dapat
diterima oleh akal sehat. Sebab, perjanjian yang bertentangan dengan
moral positif atau kesusilaan dapat merusak tatanan moral yang hidup
dalam masyarakat dan pada gilirannya akan menimbulkan gejolak
masyarakat yang sangat merugikan kepentingan bersama. Moral adalah
landasan filosofis keberlakuan sistem hukum positif yang menjadi tolok
ukur keberadaan sistem hukum positif. Moral merupakan landasan
konstitutif atau landasan pembentuk sistem hukum positif yang tanpa
moral itu hukum positif yang berlaku dalam suatu negara tidak akan
pernah ada sebagai hukum. Dalam hal ini moral adalah dasar penilaian
etis manusia terhadap perilaku atau peristiwa yang dianggap perlu diatur
dalam hukum positif. Di samping itu, moral adalah juga dasar penilaian
etis manusia atas keberlakuan hukum positif. Dalam hal ini moral
menjadi batu penguji hukum positif memiliki nilai keadilan atau tidak.
Pembatasan asas kebebasan berkontrak berdasarkan alasan
melanggar atau bertentangan dengan kepentingan umum juga
merupakan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat. Sebab, perjanjian
yang bertentangan dengan ketertiban umum dapat menimbulkan
gejolak sosial yang dapat berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan
bermasyarakat dan bernegara.
56
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Pembatasan-pembatasan terhadap penerapan asas kebebasan
berkontrak Perjanjian Lisensi Hak Cipta sebagaimana diatur di
dalam Pasal 82 ayat (1) bahwa Perjanjian Lisensi dilarang memuat
ketentau nyang mengakibatkan kerugian perekonomian Indonesia.
Kemudian dalam Pasal 82 ayat (2) bahwa isi Perjanjian Lisensi dilarang
bertentangan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam Pasal 80 ayat (1) UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
mengatur, kecuali diperjanjikan lain, Pemegang Hak Cipta atau Pemilik
Hak Terkait berhak memberikan Lisensi kepada pihak lain berdasarkan
perjanjian tertulis untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 24 ayat (2),
Pasal 25 ayat (2). Karena bentuknya perjanjian maka untuk syarat
sahnya wajib memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan berdasarkan
Pasal 1320 KUH Perdata, syarat sahnya perjanjian adalah sepakat
mereka yang mengikatkan diri, memiliki kecakapan, hal tertentu, dan
sebab yang halal57.
Terjadinya kesepakatan atau persesuaian kehendak tersebut
harus dinyatakan secara bebas tanpa adanya kekhilafan, paksaan dan
penipuan. Supaya tidak terjadi kekhilafan atau kesalahpahaman, maka
sebaiknya dicantumkan klausula definisi, misalnya apa yang dimaksud
dengan judul buku dalam kontrak ini, Lisensi, Wilayah, dan sebagainya.
Selanjutnya para pihak yang membuat perjanjian harus cakap untuk
melakukan perbuatan hukum58.
Pada dasarnya setiap orang dewasa dan tidak berada di bawah
pengampuan, cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Jika kedua
syarat subjektif tersebut tidak dipenuhi maka perjanjian Lisensi dapat
dimintakan pembatalan di muka atau voidable.59 Dalam Pasal 1333
KUH Perdata disebutkan bahwa objek yang diperjanjikan paling tidak
harus dapat ditentukan jenisnya dan tidak harus disebutkan dengan
pasti jumlahnya, yang penting dapat dihitung kemudian. Menurut
jenisnya, Hak Cipta yang dapat menjadi objek Lisensi adalah Ciptaan
dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra, Memang dalam
kontrak-kontrak tertentu penyebutan jenis objek yang diperjanjikan

Ibid.
Ibid.
59
Subekti, Hukum Perjanjian ..., Op.,Cit, hlm. 22.
57
58
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sudah cukup untuk memenuhi syarat hal tertentu . Akan tetapi
dalam perjanjian Lisensi karya cipta tulisan seperti buku, disebutkan
judul bukunya dan sebaiknya disebutkan juga berapa jumlahnya yang
akan diperbanyak oleh penerima lisensi untuk menghindari sengketa
besarnya pembayaran royalti.
Selanjutnya, Perjanjian Lisensi Hak Cipta harus memenuhi syarat
sebab yang halal, artinya isi perjanjian Lisensi tidak bertentangan dengan
undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini juga diatur
di dalam Pasal 82 UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai
berikut:
(1) Perjanjian Lisensi dilarang memuat ketentuan yang mengakibatkan
kerugian perekonomian Indonesia.
(2) Isi Perjanjian Lisensi dilarang bertentangan dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(3) Perjanjian Lisensi dilarang menjadi sarana untuk menghilangkan
atau mengambil alih seluruh hak Pencipta atas Ciptaannya.
Dalam hal syarat tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi,
maka Perjanjian Lisensi Hak Cipta tersebut batal demi hukum60 atau
hanya klausula yang bertentangan dengan undang-undang, ketertiban
umum dan kesusilaan saja yang batal demi hukum. Artinya Perjanjian
Lisensi Hak Cipta atau klausula dalam perjanjian tersebut, tidak
menimbulkan perikatan, tidak menimbulkan akibat hukum antara
Pemberi Lisensi dengan Penerima Lisensi. Sehingga tidak ada dasar bagi
mereka untuk saling mengajukan tuntutan di muka Hakim.
Di samping syarat sahnya perjanjian, harus diperhatikan bahwa
berdasarkan Pasal 584 KUH Perdata, suatu pengalihan hak selain harus
didasarkan pada perjanjian yang dibuat secara sah sebagai alas hak
atau titel yang sah, juga harus dilakukan oleh pihak yang berwenang
mengalihkan hak tersebut. Ketentuan ini merupakan penerapan dari
asas nemo plus iuris in alium transferee potest quam ipse hibet. Artinya, tiada
seorangpun yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain
melebihi dari hak yang dimilikinya. Karena itu dalam suatu Pengalihan
Hak maupun Lisensi Hak Cipta harus dilakukan oleh Pencipta, atau
Pemegang Hak Cipta.
60

Ibid, hlm. 25.
Bab 9 ǁ Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

207

d. Syarat-Syarat Umum Lisensi
Bagi negara-negara berkembang yang belum memiliki perundangundangan yang mengatur tentang perjanjian lisensi ini, pada umumnya
akan memperhatikan beberapa aspek dasar di dalam perjanjian
lisensinya antara lain:
1) Proses harus telah tertukti secara komersial (comercially proven);
2) Licensor mempunyai paten dan atau know how proses yang masih
berlaku;
3) Licensor akan menyediakan know how proses dalam bentuk paket
desain engineering proses, dan akan membantu licensee, melalui
review atau partisipasi dari detailed engineering konstruksi, commission
sampai operasi pabrik;
4) Licensee biasanya mendapatkan lisensi yang non-exclusive dan nontransfereable untuk memproduksi di negaranya dan untuk penjualan
ke negara lain;
5) Licensee biasanya harus menunjuk kontraktor untuk melaksanakan
detail engineering dan konstruksi pabrik yang terikat ketentuan
licensor;
6) Pembayaran kepada licensor dalam bentuk lump-sum fee untuk
kapasitas tertentu dan royalty per ton produksi (ketentuan-ketentuan
tersebut perlu negosiasi agar licensee dapat dibebaskan);
7) Jasa-jasa tambahan untuk perluasan, penyesuaian proses teknologi,
operasi pabrik dan pemasaran produk harus dituangkan dalam
kontrak tersendiri;
8) Batasan izin yang akan diberikan kepada penerima lisensi akan
membatasi pemberi lisensi untuk mempergunakan teknologinya
atau memberikan lisensi lebih lanjut kepada orang lain;
9) Lapangan penggunaan hak milik perindustrian yang dapat
digunakan oleh penerima lisensi, juga ditetapkan dalam perjanjian
lisensi. Misalnya saja hasil produksi farmasi hanya untuk binatang,
bukan untuk manusia, atau sebaliknya;
10) Daerah tempat teknologi itu dipergunakan serta batas waktu
perjanjian lisensi itu juga disebutkan dalam perjanjian lisensi;
11) Licensor akan menyediakan program latihan komrehensif bagi
personnel licensee sesuai dengan operasi pabrik yang bersangkutan;
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Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

12) Biasanya juga dilakukan pertukaran informasi terhadap kemajuan
proses, dan umumnya tidak dipungut biaya paling tidak untuk
jangka waktu 10 tahun.
Jaminan/guarantee yang harus diberikan oleh supplier dari teknologi,
maka jaminan-jaminan ini supaya mengikat harus dicantumkan di dalam
perjanjian lisensi. Jaminan-jaminan tersebut adalah sebagai berikut:
1) Bahwa teknologi yang dipindahkan mempunyai kemampuan, untuk
mencapai tingkat produksi dan standar dari kualitas sebagaimana
diperinci di dalam perjanjian;
2) Bahwa si penerima teknologi berhak mendapatkan semua perbaikan
dan pembaharuan yang dilakukan dalam teknologi oleh supplier
selama jangka waktu transaksi berlaku, semua barang-barang
modal, intermediate inputs, bahan- bahan baku.

e. Manfaat Lisensi
Dari segi bisnis pemberian lisensi dapat merupakan perluasan
usaha seorang produsen dan sekaligus untuk meningkatkan perolehan
keuntungan. Nicolas S. Gikkas61 dalam tulisannya yang berjudul
International Licencing of Intelectual Property: The Promise and The Peril,
bahwa ada beberapa pertimbangan mengapa pengusaha memilih
pemberian lisensi dalam upaya pengembangan usahanya yaitu:
1) Lisensi memperluas pasar dari produk hingga menjangkau pasar
yang semua berada di luar pangsa pasar pemberi lisensi;
2) Lisensi mempercepat proses pengembangan usaha bagi industriindustri padat modal dengan menyerahkan sebagian prosese
melalui teknologi yang lisensikan;
3) Melalui lisensi, penyebaran produk juga lebih mudah dan terfokus
pada pasar;
4) Lisensi memberikan keuntungan dalam membentuk nama besar
dan good will dari pemberi lisensi. ;
5) Pemberian lisensi memungkinkan pemberi lisensi untuk sampai
pada batas tertentu melakukan control atas pengelolaan jalannya
Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: Rineka
Cipta; 2010), hlm. 48.
61
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kegiatan usaha yang dilisensikan tanpa harus mengeluarkan biaya
yang besar.
Bagi pencipta yang mampu memproduksi hasil karya ciptanya
dalam jumlah banyak kemungkinan tidak memberikan lisensi kepada
pihak lain. Namun kalau pencipta tidak mampu memproduksi dalam
jumlah yang besar sesuai dengan peminatnya yang sangat besar, maka
sangat terbuka kemungkinan untuk memberikan lisensi kepada pihak
lain. Hal ini tentunya sangat berguna untuk sebagai salah satu upaya
dalam rangka pencegahan pembajakan hak cipta .

f.

Macam-Macam Lisensi

Menurut Tim Lindsey dkk62., lisensi umum dapat dibagi atas 2
(dua) macam bentuk yaitu: (a) lisensi non-eksklusif, dan (b) lisensi
eksklusif. Lisensi non-eksklusif adalah suatu bentuk lisensi yang
memberi kesempatan kepada pemilik lisensi yang memberikan lisensi
HKI-nya kepada pemakai lisensi lainnya dan juga untuk menambah
jumlah pemakai lisensi dalam daerah yang sama. Jadi, lisensi noneksklusif dapat diberikan kepada berbagai pihak oleh pemegang atau
pemilik lisensi sesuai dengan atau berdasarkan perjanjian. Lisensi
seperti ini hanya dapat diperoleh seseorang semata-mata berdasarkan
suatu perjanjian dengan pihak pemilik atau pemegang lisensi. Selain
lisensi non-eksklusif terdapat lisensi eksklusif.
Lisensi eksklusif, menurut Tim Lindsey63, Lisensi Eksklusif adalah
sebuah perjanjian dengan pihak lain untuk melisensikan sebagian HKI
tertentu kepada penerima lisensi untuk jangka waktu yang ditentukan
dan biasanya lisensi diberlakukan untuk daerah yang ditentukan.
Pemberi lisensi biasanya memutuskan untuk tidak memberikan HKI
tersebut pada pihak lain dalam daerah tersebut untuk jangka waktu
berlakunya lisensi kecuali kepada pemegang lisensi eksklusif. Sebagai
contoh dapat dikemukakan sebagai berikut. Si Amat seorang pengarang
yang menulis sebuah buku cerita dan menyerahkan karya itu untuk
diterbitkan oleh penerbit “Sinar.” Maka, berarti bahwa penerbit “Sinar”
Ibid.
Tim Lindsey dkk, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, (Bandung:
Alumni; 2002, hlm. 97.
62
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merupakan perusahaan penerbitan yang memiliki lisensi eksklusif untuk
yang pertama kali menerbitkan cerita Si Amat tersebut.
Istilah Lisensi Wajib atau Lisensi Paksa merupakan hasil terjemahan
dari Compulsory License”. Compulsory Licenses adalah “an Authorization
given by a national authority to a person, without or against the consent of
the title-holder, for the exploitation of subject matter protected by a patent or
other intellectual property64”. Jadi, berdasarkan definisi yang dikemukakan
di atas dapat diketahui bahwa dalam Lisensi Wajib, seseorang dapat
memiliki lisensi (perbolehan atau izin) untuk melakukan suatu
perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan HKI, paten dan
lain-lain. Namun, bukan berdasarkan perjanjian dengan pemilik hak
tetapi berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh negara atau pejabat
yang berwenang. Bahkan, sekalipun pemilik hak tidak memberikan
persetujuannya atau bertentangan dengan kehendaknya, negara atau
pejabat yang berwenang dapat memberikan lisensi tersebut kepada
pihak lain. Maka, dapat dikatakan bahwa pemberian lisensi wajib bagi
pemegang hak lisensi tersebut merupakan pemberian lisensi yang
bersifat terpaksa. Jadi, sebenarnya lisensi wajib merupakan bentuk
lisensi yang diberikan secara tidak suka rela oleh pemilik atau pemegang
suatu hak atas kekayaan intelektual tertentu yang dilisensikan secara
paksa oleh pejabat yang berwenang. Sekalipun demikian, pemberian
lisensi wajib tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh negara
atau pejabat pemerintah yang berwenang.
Berdasarkan paparan model fair use/fair dealing Hak Cipta atas Buku
dalam Pengembangan IPTEKS pada Pendidikan Tinggi tersebut dapat
dijabarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

64

Ibid, hlm. 33.
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Cara Pengembangan
Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku
Dengan Aksebilitas Mudah, Terjangkau, Berkualitas
Input

Process

Output

1. Fair Use /Fair Dealing dalam K e r j a s a m a a n t a r a a. Buku Teks, E-book
UU Hak Cipta
PTN/PTS dengan LPM,
berkualitas, aksebilitas
Lembaga Perpustakaan
mudah dan harga
terjangkau
(UU No 19 Tahun 2002 tentang dan Pengusaha Foto
Hak Cipta - UU HAK Cipta Lama, kopi, Penulis/Pencipta, b. Berasaskan
keseimbangan dan
UU No 28 Tahun 2014 tentang Dosen, dan Mahasiswa
pemanfaatan.
Hak Cipta - UU Hak Cipta Baru)
c. Penghargaan hak moral
dan ekonomi.
d. Pengembangan IPTEK
e. Pusat pengembangan
dan penelitian
f. Pemberian royalti.
2.

Penerbit Selaku
Pemegang Hak Cipta

Menerbitkan buku ber Keseimbangan hak dan
kualitas, Oplah buku pemanfaatan buku secara
yang sebanding, dan luas
Penghargaan ciptaan
yang layak

a. Masyarakat banyak yang
lebih suka memfotokopi;
b. Biaya operasionalnya besar;
c. Ada juga yang membajak
buku dengan kualitas cetakan
lebih baik dan harganya lebih
murah;
d. Banyak artikel yang kurang
berkualitas;
e. Perlindungan penerbit sangat
lemah;
f. Tidak mampu memproduksi
lebih banyak;
g. Kebiasaan membaca ma
syarakat relatif masih rendah;
h. Tidak memahami fair use atau
fair dealing hak cipta buku;
i. Fungsi sosialnya hanya buat
launching buku
j. Hanya sebatas pemasaran
buku-buku saja;
k. Pernah diberi royalti oleh
pihak asing karena mem
fotokopi bukunya;
l. Tidak selalu menyerahkan
buku pada perpustakaan.
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3. Penulis Buku

Produktif, kreatif, inovatif Buku berkualitas, men
ciptaan
dapatkan pengargaan hak
ekonomi dan hak moral
yang layak

a. Banyak yang memfoto kopi
buku;
b. Insentif pencipta buku
belum layak;
c. Penerbit buku kebanyakan
di internal kampus;
d. Banyak yang lesu/malas
dalam menulis buku;
e. Ada sebagian yang lebih suka
menulis artikel daripada
buku;
f. Menulis buku membutuhkan
waktu yang lama dan butuh
referensi yang banyak;
g. Penghargaan hak moral dan
hak ekonomi rendah;
h. Ada dua model sitasinya
memakai catatan kaki dan
catatan perut;
i. Bahkan ada yang hanya
dalam daftar pustaka.

4.

Dosen dan mahasiswa

Aksebiltas buku mudah, Peningkatan IPTEKS
harga terjangkau, reading
habit meningkat
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a. Tidak memahami fair use/
fair dealing hak cipta;
b. Sebagian memahami mem
foto kopi dilarang melanggar
hak cipta;
c. Hanya untuk referensi saja;
d. Tujuannya untuk pendidikan;
e. Relatif lebih murah, mudah
dan cepat;
f. Lebih efektif dan efisien;
g. Sulit mencari buku aslinya
h. Di kampus tidak ada toko
buku;
i. D i k a m p u s b a n y a k
pengusaha foto kopi
j. Akses buku yang sulit;
k. Tidak ada sinergitas buku
pada perguruan tinggi;
l. Toko buku jauh dari kampus;
5.

Lembaga Perpustakaan

Sumber referensi vari Pusat penelitian dan pe
atif yang up to date, ngembangan IPTEKS
kuantitas dan kualitas
meningkat

a. Tidak semua memahami fair
use/fair dealing hak cipta
buku;
b. Memfotokopi full take buku
sesuai kebutuhan;
c. M e n - d o w n l o a d d a n
menggandakan E-Book dan
Jurnal on-line;
d. Mahasiswa banyak yang
memfoto kopi full take;
e. M a h a s i s w a b a n y a k
memfotokopi buku asing
dan lokal;
f. Pernah mendapat buku dari
penerbit buku;
g. Pernah mendapat buku dari
Pencipta buku;
h. Pernah mendapat sumbangan
buku dari mahasiswa;
i. Masih sedikitnya buku asing;
j. Masih jarangnya buku dari
Dosen di Perguruan Tinggi
Jawa Tengah;
k. Hasil-hasil penelitian masih
banyak yang hanya diarsip
belum dijadikan buku yang
menjadi rujukan mahasiswa;
l. Belum buku-buku yang
diterjemahkan dan di ekspor.

214

Hukum Hak Cipta: Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku

6.

Pengusaha Foto kopi

L e b i h s e l e k t i f d a n Pemberian royalti
produktif, penghargaan
terhadap hak cipta atas
buku sangat tinggi

a. Hanya mempunyai izin
usaha khusus yang mirip
percetakan yang memiliki
lebih dari 4 (empat) mesin
foto kopi besar ;
b. Tidak izin kepada Pencipta/
Penerbit buku saat
memfotokopi;
c. Tidak memberikan royalti
kepada Pencipta/Penerbit
buku;
d. Memfotokopi full text dalam
Buku;
e. Memfotokopi beberapa Bab
Buku;
f. M e m f o t o k o p i s e s u a i
pesanan konsumen.
Model Fair Use/Fair Dealing Hak Cipta Atas Buku dalam Pengembangan IPTEKS pada
Pendidikan Tinggi

INPUT
1. Fair
Use/Fair
Dealing
/dalam UU
Hak Cipta
a. UU Hak
Cipta
lama/UU
Nomor 19
Tahun 2002,
Pasal 15
huruf (a) dan
(e)
b. UU Hak
Cipta yang
baru/UU No

PROCESS
Kerjasma antar
PTN/PTS
dengan LPPM,
lembaga
Perpustakaan
dan Pengusaha
Foto kopi,
Penulis/Pencipta,
Dosen dan
Mahasiswa

OUTPUT
a. Buku Teks, E-book yang
berkualitas, aksebilitas
mudah dan harga
terjangkau;
b. Berasaskan keseimbangan
dan pemanfaatan;
c. Penghargaan hak moral
dan ekonomi yang layak;
d. Pengembangan IPTEK
yang berkesinambungan
dan kontinyu;
e. Pusat pengembangan dan
penelitian, serta media
belajar sepanjang hayat;
f. Pemberian royalti;
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2. Penerbit Selaku
Pemegang Hak
Cipta

Menerbitkan buku berkualitas, Keseimbangan Hak dan
Oplah buku yang sebanding, dan pemanfaatan buku secara
Penghargaan Ciptaan yang layak .
luas.

3. Penulis Buku

Produktif, kreatif, inovatif ciptaan.

Buku Berkualitas,
mendapatkan pengargaan
hak ekonomi dan hak moral
yang layak.

4 . D o s e n d a n Aksebiltas buku mudah, harga Peningkatan IPTEK yang
mahasiswa
terjangkau, reading habit meningkat. berkesinambungan dan
kontinyu.
5. Lembaga
Perpustakaan

Sumber referensi variatif yang up P u s a t p e n e l i t i a n d a n
to date, kuantitas dan kualitas pengembangan IPTEK dan
meningkat.
media belajar sepanjang
hayat.

6. Pengusaha Foto Lebih selektif dan produktif, Pemberian royalti.
kopi
penghargaan terhadap hak cipta
atas buku sangat tinggi.
Bagan Model
1. FAIR USE/FAIR
DEALING
HAK CIPTA ATAS
BUKU

3.PENERBIT/IKAPI
/YRCI/lMK

2. PERGURUAN TINGGI
NEGERI DAN PERGURUAN
TINGGI SWASTA

8.
PENGUSAHA
FOTO KOPI

(PTS DAN PTN)
PENCIPTA

4. Toko
Buku/Koperasi

6. LEMBAGA
PERPUSTAKAAN

5. Lembaga
Penelitian dan
Pengabdian

7. PENELITI/DOSEN/
MAHASISWA

AKSEBILITAS
BUKU MUDAH, TERJANGKAU DAN
BERKUALITAS
DAFTAR PUSTAKA
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LAMPIRAN

Lampiran
1. Contoh Surat Perjanjian Lisensi Buku
Perjanjian Lisensi Buku
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani pada hari _____ tanggal
_____ bulan _____ tahun _____ antara:
1.

Nama		

:

Pekerjaan

:

Alamat		:
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perseroan Terbatas
PT _____ yang beralamat di Jalan _____ , berkedudukan di _____,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2.

Nama		

:

Pekerjaan

:

Alamat		:
Dalam hal ini bertindak selaku diri sendiri, selanjutnya disebut
sebagai PIHAK KEDUA (Penerima Lisensi).

Lampiran

225

Kedua belah pihak menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai
berikut:
Bahwa PIHAK PERTAMA merupakan pihak pemberi lisensi yang
memiliki hak cipta atas Buku, dan PIHAK KEDUA (Penerbit/LMK)
merupakan pihak penerima lisensi.
Kedua belah pihak sepakat mengikatkan diri dalam Perjanjian
Kerja Sama Dalam Bidang Lisensi dengan ketentuan dan syarat-syarat
sebagai berikut:

Pasal 1
(1) PIHAK PERTAMA merupakan pemilik sah dari Hak Cipta Atas
Buku _____ yang terdaftar pada _____ Nomor _____ serta badan
tempat-tempat beroperasi yang bergerak dalam bidang _____ .
(2) PIHAK PERTAMA memiliki hak cipta atas Buku dalam bentuk
tertulis.
(3) PIHAK PERTAMA memiliki banyak Buku dalam segala Bidang
Keilmuan.

Pasal 2
(1) PIHAK KEDUA sebagai penerima lisensi wajib membayar investasi
awal atau franchise fee kepada PIHAK PERTAMA sebagai pemberi
lisensi sebesar Rp _____ (_____Rupiah).
(2) PIHAK KEDUA wajib memberikan royalti kepada PIHAK
PERTAMA sebesar _____ % (_____ Persen) dari penjualan setiap
bulan.

Pasal 3
(1) Pembayaran investasi awal oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA dilakukan pada saat penandatanganan Perjanjian ini, dan
atas pembayaran tersebut akan diberikan tanda terima pembayaran
berupa kuitansi.
(2) Untuk pembayaran royalti oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK
PERTAMA akan dilakukan dengan transfer ke rekening PIHAK
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PERTAMA dengan Nomor _____ pada Bank _____ , yang akan
dibayar setiap tanggal _____ pada tiap bulannya.

Pasal 4
(1) PIHAK KEDUA wajib memperbanyak buku.
(2) PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk memberikan mengumumkan
dan menyebarluaskan buku.
(3) PIHAK KEDUA berhak menerjemahkan buku denganmenyesuaikan
bahasa di tempat Negara milik PIHAK PERTAMA.
(4) PIHAK PERTAMA berhak menggunakan namadan Buku dari PIHAK
PERTAMA.

Pasal 5
Jangka waktu perjanjian kerja sama ini berlaku selama _____
tahun. Jika Perjanjian ini telah berakhir dapat diperpanjang dengan
memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA.

Pasal 6
Perjanjian ini dimulai tanggal _____ dan berakhir tanggal _____ .

Pasal 7
PIHAK PERTAMA akan memberikan kepada PIHAK KEDUA untuk
memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu aset yang perlu
direalisir atau jika dapat diambil alih oleh ahli warisnya apabila ahli
waris tersebut memenuhi syarat sebagai terlisensi/franchisee.

Pasal 8
PIHAK KEDUA apabila ingin membuka tempat pemasaran buku
baru harus memberitahukan dan membayar tambahan fee kepada
PIHAK PERTAMA.
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Pasal 9
Apabila terjadi kesalahan dari PIHAK KEDUA maka PIHAK KEDUA
diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya, dan apabila setelah
pemberian kesempatan oleh PIHAK PERTAMA, akan tetapi PIHAK
KEDUA masih melakukan kesalahan yang sama dan tidak dapat
diperbaiki lagi, maka PIHAK PERTAMA mencabut hak PIHAK
KEDUA atas hak cipta atas Buku yang telah dipakai PIHAK KEDUA,
dan karenanya PIHAK KEDUA tidak berhak lagi atas pemakaian
hak cipta atas Buku dari PIHAK PERTAMA.

Pasal 10
Apabila terjadi perselisihan di antara Para Pihak, maka akan
diselesaikan dengan cara musyawarah. Jika dengan musyawarah
tidak dapat diselesaikan, maka kedua belah pihak memilih domisili
hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan _____
.
Demikian Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak
pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dalam awal Perjanjian.

PIHAK PERTAMA						PIHAK KEDUA
____________		 					 __________
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2. Perjanjian Lisensi Hak Cipta
Yang bertandatangan dibawah ini:
Selanjutnya disebut:
§

PIHAK I
Nama

: Pencipta sebagai PEMBERI LISENSI
: [..................................................................]

Alamat : [..................................................................]
Mengadakan perjanjian kontrak kerja dengan:
§

PIHAK II

: Penerbit/LMK/Penerima Lisensi

(sebagai mitra kerja)
Menyangkut wilayah operasi dan pemberian hak-hak secara formal
untuk hak cipta atas buku [......................]
Nama

: [..................................................................]

Alamat : [..................................................................]
Kedua belah pihak mengadakan hubungan kontrak lisensi dengan
persyaratan sebagai berikut:

Pasal 1
Pemberi lisensi sebagai pencipta/pemegang hak cipta (buku) serta
badan tempat-tempat beroperasi.

Pasal 2
Pemberi lisensi memiliki buku dalam segala bidang studi di
Perguruan tinggi.

Pasal 4
Pemberi lisensi memiliki hak cipta dari beberapa item dalam bentuk
tertulis dan mendapat perlindungan hak cipta.
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Pasal 5
Pemberi lisensi membuka bisnis pertama-tama membayar uang
lisensi awal. Biaya ini dibebankan kepada penerima lisensi untuk
semua jasa awal yang disediakan pemberi lisensi atau uang masuk
anggota yaitu pendirian lisensi sebesar Rp. [...........................],- (...
.................................................) dan peralatan pelatihan dan bahan
membuka pelatihan ditentukan lebih lanjut.

Pasal 6
Pemberi lisensi membebani penerima lisensi untuk menjalankan
bisnis dengan membelanjakan sejumlah uang tertentu untuk iklan
lokal.

Pasal 7
Penerima lisensi menentukan jangka waktu perjanjian [........
(.............)] tahun.

Pasal 8
Pemberi lisensi akan membantu memberikan kepada penerima
lisensi untuk memungkinkan bisnis dipertahankan sebagai suatu
aset yang perlu direalisir atau jika tidak diambil alih oleh ahli
warisnya apabila ahli waris tersebut memenuhi syarat sebagai
franchise.

Pasal 9
Pemberi lisensi dan penerima lisensi apabila terjadi kesalahpahaman
dapat melalui arbitrase setempat.
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Pasal 10
Perjanjian kontrak kerja ini dimulai tanggal
, bulan
, tahun
dan berakhir tanggal
, bulan
, tahun
(selama 5 tahun)

Pasal 11
Setiap Penerima lisensi membuka outlet baru ditempat baru harus
memberitahu dan membayar pendirian lisensi.

Pasal 12
Dalam surat perjanjian kontrak kerja, apabila terjadi kesalahan dari
pihak penerima lisensi, Penerima lisensi diberi kesempatan untuk
memperbaiki dirinya sehingga bisa terhindar dari pengakhiran
kontrak, asalkan tidak terus menerus melakukan pelanggaran,
konsekuensinya dari pengakhiran itu biasanya akan melibatkan
Penerima lisensi dalam mengambil langkah-langkah untuk
memastikan bahwa dia berhenti mengibarkan bendera Pemberi
lisensi.
Dibuat di (............................)
Tanggal (............................)
Penerima Lisensi,						Pemberi Lisensi,

(............................) 					(............................)
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3.

Akad Jual Beli Naskah
Akad Jual Beli Naskah
Dengan senantiasa mengharap rahmat dan taufik dari Allah SWT,
pada hari ini Jumat, 15 April 2016, yang bertanda tangan di bawah
ini:

1.

ARIF SETIYANTO
Beralamat di Kampung Setu RT 010/002 No. 69 Bintaro Jaya, Bekasi
Barat, Kota Bekasi. Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2.

ANDRI MUJIYATI, S.E.
Direktur Operasional PT Era Pustaka Utama, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama PT Era Pustaka Utama. Beralamat
di Jl. Slamet Riyadi 485H (Selatan Gapuro Kleco) Ngendroprasto,
Pajang, Laweyan, Surakarta 57146.
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat mengadakan jual beli
naskah judul LANGIT DHUHA DI AL-AZHAR dengan ketentuan
sebagaimana tercantum di bawah ini.

Pasal 1
PIHAK PERTAMA menyerahkan dan PIHAK KEDUA menerima
naskah-naskah tersebut di atas berupa teks cerita dan ilustrasi lengkap
untuk diterbitkan.

Pasal 2
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah sepakat bahwa naskah
tersebut dihargai dengan sejumlah uang senilai Rp3.091.100 (tiga juta
sembilan puluh satu ribu seratus rupiah).
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Pasal 3
(1) PIHAK PERTAMA membebaskan PIHAK KEDUA dari segala
kerugian yang mungkin diderita secara langsung atau tidak
langsung, yang diakibatkan dari penyerahan naskah tersebut
beserta kelengkapan yang lainnya, seperti gugatan dari pihak ketiga
mengenai hak cipta naskah tersebut dan atau karena isi naskah
yang dianggap sebagai penghinaan atau pemfitnahan terhadap
pihak lain.
(2) PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan mengambil kutipan dan
karya tersebut, kecuali dengan persetujuan penerbit.
(3) PIHAK PERTAMA tidak diperkenankan membuat karangan lain
dengan judul dan isinya mirip dengan naskah yang diterbitkan
sehingga akan merugikan PIHAK KEDUA.

Pasal 4
(1) PIHAK PERTAMA akan menerima dari PIHAK KEDUA 5 (lima)
eksemplar buku tersebut sebagai bukti penerbitan.
(2) Apabila PIHAK PERTAMA berminat untuk membeli bukunya
sendiri, PIHAK PERTAMA berhak mendapatkan rabat 35 % (tiga
puluh lima persen) harga eceran tertinggi dari PIHAK KEDUA
dengan sistem pembelian tunai.

Pasal 5
(1) PIHAK PERTAMA tidak akan menerbitkan sendiri atau menyuruh
diterbitkan pihak selain PIHAK KEDUA baik sebagian maupun
keseluruhan naskah.
(2) PIHAK PERTAMA berusaha mencegah pihak mana pun selain
PIHAK KEDUA yang berusaha ke arah yang dimaksudkan dalam
ayat (1) dengan cara apa pun
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Demikian akad ini dibuat rangkap dua, asli dan tembusan.
Keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama. Satu dipegang
PIHAK PERTAMA dan lainnya untuk PIHAK KEDUA. Akad ini berlaku
mulai pada saat ditandatangani.
								Surakarta, 15 April 2016
PIHAK PERTAMA 						PIHAK KEDUA
Arif Setyanto							Andri Mujiyati, S.E.
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