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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang Masalah  

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional 

diharapkan dapat menciptakan dan menjadikan masyarakat Indonesia menuju 

ke arah masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-

Undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara dan meneruskan 

pembangunan yang berkesinambungan, para pelaku pembangunan baik 

pemerintah maupun masyarakat, baik perseorangan maupun badan hukum, 

memerlukan dana yang besar. Seiring dengan meningkatnya kegiatan 

pembangunan, meningkat pula kebutuhan terhadap pendanaan, yang sebagian 

besar dana yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperoleh 

melalui kegiatan pinjam meminjam. 

 Dengan semakin berkembangnya kegiatan ekonomi maka akan 

semakin terasa perlunya sumber-sumber dana untuk membiayai suatu kegiatan 

usaha. Hubungan antara pertumbuhan kegiatan ekonomi ataupun pertumbuhan 

kegiatan usaha suatu perusahaan erat dengan perkreditan. Hal ini disebabkan 

karena dunia perbankan ataupun lembaga keuangan lainnya merupakan mitra 

usaha bagi perusahaan-perusahaan non keuangan lainnya.  

Dalam kehidupan sehari-hari keperluan akan dana guna 

menggerakkan roda perekonomian dirasakan semakin meningkat. Di satu sisi 

ada masyarakat yang kelebihan dana dan disisi lain ada masyarakat yang 

kekurangan dana. Untuk mempertemukan keduanya diperlukan intermediary 

yang akan bertindak selaku kreditor yang dapat menyediakan dana bagi 

debitor. Dari sinilah timbul perjanjian utang piutang atau pemberian kredit. 

Pada dasarnya pemberian kredit dapat diberikan oleh siapa saja yang 

memiliki kemampuan untuk itu melalui perjanjian utang piutang antara 

pemberi utang (kreditor) di satu pihak dan penerima pinjaman (debitor) di lain 

pihak. Setelah perjanjian itu disepakati, maka lahirlah kewajiban pada diri 

kreditor, yaitu untuk menyerahkan uang yang diperjanjikan kepada debitor, 
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dengan hak untuk menerima kembali uang itu dari debitor pada waktunya, 

disertai dengan bunga yang disepakati oleh para pihak pada saat pemberian 

kredit disetujui oleh para pihak. Hak dan kewajiban debitor adalah bertimbal 

balik dengan hak dan kewajiban kreditor. Selama proses itu tidak menghadapi 

masalah dalam arti kedua pihak melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai 

yang diperjanjikan maka persoalan tidak akan muncul. Biasanya persoalan 

baru timbul jika debitor lalai mengembalikan uang pinjaman pada saat yang 

telah ditentukan. 

Kondisi yang demikian menyebabkan debitor merasa tidak aman dan 

untuk memastikan pengembalian uangnya, maka kreditor tentunya akan 

meminta kepada debitor untuk mengadakan perjanjian tambahan guna 

menjamin dilunasinya kewajiban debitor pada waktu yang telah ditentukan 

dan disepakati sebelumnya diantara debitor dan kreditor. 

Ini berarti kreditor dalam suatu perjanjian utang piutang memerlukan 

lebih dari sekedar “janji” untuk melaksanakan atau memenuhi kewajibannya. 

Untuk itu ilmu hukum dan peraturan perundang-undangan yang ada telah 

menciptakan dan melahirkan dan memberlakukan “jaminan dalam bentuk 

kebendaan”. Disebut jaminan dalam bentuk kebendaan karena secara umum 

jaminan tersebut diberikan dalam bentuk penunjukan atau pengalihan atas 

kebendaan tertentu, yang jika debitor gagal dalam melaksanakan 

kewajibannya dalam jangka waktu yang ditentukan, memberikan hak kepada 

kreditor untuk menjual kebendaan yang dijaminkan tersebut, serta untuk 

memperoleh pelunasan terlebih dahulu dari hasil penjualan tersebut, secara 

mendahulu dari kreditor-kreditor lainnya. 

Kebendaan yang dijadikan jaminan untuk pelunasan utang itupun 

tidak dibatasi macam maupun bentuknya, yang jelas kebendaan tersebut 

haruslah mempunyai nilai secara “ekonomis” serta memiliki sifat “mudah 

dialihkan” atau “mudah diperdagangkan”, sehingga hal tersebut tidak akan 

menjadikan suatu “beban” bagi kreditor untuk “menjual” pada waktunya, 

yaitu dimana saat debitor secara jelas telah melalaikan kewajiban, sesuai 
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dengan ketentuan dan syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian pokok yang 

melahirkan utang piutang tersebut.  

Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

menyatakan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya 

berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. 

Salah satu bentuknya seperti yang terdapat di dalam penjelasan dari Pasal 24 

UUP 1967 yang menyatakan, bank-bank dalam menilai suatu permintaan 

kredit berpedoman kepada faktor-faktor antara lain:  

1. Watak (character); 

2. Kemampuan (capacity); 

3. Modal (capital); 

4. Jaminan (collateral) dan; 

5. Kondisi ekonomi (condition of economy).  

Kelima syarat-syarat itu merupakan ukuran kemampuan penerima 

kredit untuk mengembalikan pinjamannya. Bagi orang bank, nasabah yang 

memenuhi kriteria 5C adalah orang yang sempurna untuk mendapatkan 

pembiayaan. Bank melihat orang yang mempunyai karakter kuat, kemampuan 

mengembalikan uang, jaminan yang berharga, modal yang kuat, dan kondisi 

perekonomian yang aman bagaikan melihat sebuah mutiara.  

Jaminan ideal yang secara maksimal dapat menjamin bahwa kreditur 

dapat menerima kembali uang yang dipinjamkannya harus memenuhi semua 

syarat sebagai berikut : 

a. tidak menyusahkan debitur dalam melakukan usahanya, sehingga 

memungkinkan debitur membayar kembali utangnya; 

b. mudah diidentifikasikan, 

c. setiap waktu tersedia untuk dieksekusi; 

d. nilai yang tidak mudah merosot; 

e. mudah direalisasikan sehingga kreditur dapat menerima dananya untuk 

melunasi utang; 
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f. mudah diketahui oleh pihak lain supaya tidak ada jaminan kedua dipasang 

atas agunan yang sama kecuali dengan sepengetahuan atau persetujuan 

pemegang jaminan; 

g. tidak mahal untuk membuatnya dan merealisasikan.1 

Seperti yang telah dikemukakan di atas, bagi orang yang memiliki 

tanah, bangunan, ataupun barang modal lainnya tentu akan mudah menjadikan 

barangnya tersebut untuk dijadikan jaminan utang, bagaimana dengan orang 

yang hanya memiliki ide kreatif dimana penghasilannya mengandalkan karya 

cipta yang dihasilkannya. Dapatkah hak cipta yang dimilikinya dijadikan 

sebagai obyek jaminan utang untuk mendapatkan suatu kredit di Indonesia. 

Akan tetapi dalam UUHC tidak menyebutkan secara ekspilisit bahwa hak 

cipta dapat digunakan sebagai jaminan, inilah yang membawa persoalan 

apakah hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang. 

Pembiayaan bagi Industri Kreatif yang umumnya kurang memiliki 

asset-asset nyata (tangible assets) untuk dijadikan jaminan pembiayaan. 

Sebagai Industri yang mengedepankan kreatifitas,talenta dan hasil pemikiran 

tentu Industri Kreatif lebih mengedepankan asset-asset tidak nyata (intangible 

assets) sebagai roda penggeraknya. Minimnya penguasaan tangible assets 

tersebut telah menjadi salah satu hambatan untuk memperoleh pembiayaan 

dari dunia perbankan dan lembaga pembiayaan lainnya. Karena itu industri 

kreatif memerlukan alternatif skema pembiayaan yang lebih sesuai dengan 

business nature nya yang sarat kreatifitas namun minim kapital terutama pada 

industri kreatif independen (Indie).2 

Undang-undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (UUHC 

2002) secara eksplisit dalam pasal 3 menyatakan bahwa hak cipta dianggap 

sebagai benda bergerak, hal ini tentu diharapkan dapat membawa angin segar 

bagi para pemegang hak cipta seandainya suatu hak cipta dapat dijadikan 

obyek jaminan utang dikarenakan kategori hak cipta sebagai benda bergerak. 

Hak cipta juga merupakan suatu hak kebendaan, dimana dalam Pasal 1 UUHC 
                                                 

1  Rahmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. xi  
2  Dedy Kurniadi, Pre Sale Financing Sebagai Alternatif Pembiayaan Industri kreatif  

http://www.hukumhiburan.com/id/index_sub.php?tab=artikel&judul. 
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menyatakan bahwa hak cipta adalah hak khusus bagi pencipta maupun 

pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya 

maupun memberi ijin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan yang berlaku. Selain itu, ada ketentuan pidana 

bagi pelanggar hak cipta seseorang, hal ini merupakan suatu bukti bahwa hak 

itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang mengganggu keberadaanya. 

Kesemuanya ini memberikan kesan pertanda adanya hak absolut. Sifat absolut 

ini lebih jelas lagi jika kita lihat rumusan-rumusan pasal tentang pemindahan 

hak cipta, pendaftarannya, maupun dalam penyelesaian sengketa yang 

tercantum dalam UUHC 2002.  

Jaminan menurut Hartono Hadi Soeprapto adalah “ Sesuatu yang 

diberikan kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan 

memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu 

perikatan” , sedangkan menurut M Bahsan,  Jaminan adalah segala sesuatu 

yang diterima kreditur dan diserahkan debitur untuk menjamin suatu utang-

piutang dalam masyarakat.3 Jaminan ini diberikan untuk kepentingan kreditur 

guna menjamin dananya melalui suatu perikatan khusus yang bersifat assesoir 

dari perjanjian pokok (perjanjian kredit atau pembiayaan) oleh debitur dengan 

kreditur.  

Perjanjian jaminan yang dibuat antara kreditur dan debitur atau pihak 

ketiga yang membuat suatu janji dengan mengikatkan benda tertentu atau 

kesanggupan pihak ketiga dengan tujuan memberikan keamanan dan kepastian 

hukum pengembalian kredit atau pelaksanaan perjanjian pokok.4  

Menurut jenisnya, jaminan terbagi atas 2 (dua) golongan yaitu jaminan 

perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (Borgtoch/Personal 

guarantee) adalah jaminan berupa pernyataan berupa kesanggupan yang 

diberikan oleh seseorang pihak ketiga guna menjamin pemenuhan kewajiban-

kewajiban debitur kepada kreditur apabila debitur cidera janji (wanprestasi). 

                                                 
3  Hartono Hadi Soeprapto dalam M. Bahsan, Penilaian Jaminan Kredit Perbankan 

indonesia, Rejeki Agung, Jakarta, 2002, hlm. 148 
4  Mariam Darus Badrulzaman, Beberapa Permasalahan Hukum Hak Jaminan, Vol. II, 

Hukum Bisnis, 2000 , hlm.12 
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Jaminan semacam ini pada dasarnya adalah penanggungan utang yang diatur 

di dalam pasal 1820-1850 B.W.  pada perkembangannya jaminan perorangan 

juga dipraktekkan oleh perusahaan yang menjamin utang perusahaan lainnya, 

sedangkan jaminan kebendaan (zakelijk zekerheid/ security right in rem ) 

adalah jaminan berupa harta kekayaan dengan cara pemisahan bagian dari 

harta kekayaan baik si debitur maupun dari pihak ketiga, guna menjamin 

pemenuhan kewajiban-kewajiban debitur yang bersangkutan apabila cidera 

janji (wanprestasi). 

Harta kekayaan dalam sistem hukum benda dibedakan ke dalam benda 

berwujud dapat berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, dan 

benda yang tidak berwujud seperti hak tagih, hak merk, hak cipta. Hak cipta 

sebagai bagian dari (Hak Kekayaan Intelektual) HKI dalam dunia usaha 

diharapkan memberi nilai ekonomis yang tinggi. Tetapi tinggi rendahnya nilai 

ekonomis hak cipta tentu saja sangat dipengaruhi oleh konsistensi 

perlindungan hak cipta yang diberikan oleh negara, serta efektifitas penegakan 

hukum hak cipta di dalam suatu negara. 

To protect the investment the state has pressed forward · developing 
countries to enter into the WTO (World Trade Organizations) and ratified the 
TRIP's agreement (Trade Related Intellectual Property Right's). Indonesia has 
entered into WTO in 1995 and must comply with the agreed provisions in the 
WTO agreements.5 

Bagi Indonesia, secara preventif perlindungan hukum bagi hak cipta 

sudah dapat dikatakan cukup baik. Karena sejak diratifikasinya perjanjian 

TRIP’s (Trade Related Intelectual Property Right) dengan Undang-Undang 

Nomor 7 Tahun 1994 maka perlindungan HKI di Indonesia semakin konsisten 

dilakukan dengan mengadakan pembaharuan di bidang peraturan perundang-

undangan. Perlindungan ini dilakukan karena diharapkan perlindungan 

tersebut akan dapat menjamin kreasi manusia lebih meningkat. Tetapi tujuan 

tersebut baru mungkin tercapai jika penegakan hukum dari peraturan HKI 

tersebut khususnya mengenai hak cipta dijalankan dengan baik sehingga 

                                                 
5 Graeme B. Dinwoodie and Rochelle C. Dreyfuss, 2004, trips and the dynamics of 

intellectual property lawmaking,  http://papers.ssrn.com/sol3/ papers. cfm?abstract _id= 616664, 
15 september 2009. 
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mendorong bagi siapapun untuk melakukan kegiatan penelitian dan 

pengembangan serta menerapkan hasil-hasilnya bagi kepentingan masyarakat. 

Peraturan tersebut benar-benar mendorong terciptanya iklim yang baik 

bagi kegiatan pengembangan hasil ciptaan manusia, bukan suatu sistem yang 

memungkinkan penyalahgunaan atas ciptaan tersebut. Pemanfaatan hak cipta 

secara maksimal hanya dapat dilakukan apabila masyarakat diberikan 

kesempatan yang sebesar-besarnya untuk berhubungan dengan, atau 

berkecimpung dalam usaha-usaha pemanfaatannya. Pemanfaatan hak cipta 

dapat dilakukan oleh pihak lain dengan menggunakan mekanisme izin dari 

pencipta atau pemegang hak cipta.  

Demikian pula bagi pencipta atau pemegang hak cipta di samping 

dapat mempergunakan sendiri hasil ciptaannya dalam dunia perdagangan, juga 

dapat memberikan kemungkinan dapat mempergunakan hak ciptanya sebagai 

obyek jaminan utang. Berkaitan apakah hak cipta akan dapat digunakan 

sebagai obyek jaminan utang mungkin diperlukan syarat-syarat tertentu yang 

dapat memberi keyakinan bagi kreditur, bahwa piutangnya akan terlunasi dari 

hasil penguangan hak cipta yang dipakai obyek jaminan tersebut jika debitur 

cidera janji. Saat ini memang belum menjadi tren suatu hak cipta digunakan 

sebagai jaminan utang karena belum diketahui apakah hukum jaminan di 

Indonesia dapat menerima hak cipta sebagai jaminan utang. 

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk membahas 

mengenai  “HAK CIPTA SEBAGAI OBYEK JAMINAN UTANG DALAM 

PERSPEKTIF HUKUM JAMINAN INDONESIA “. 

 

B.  Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, agar pembahasan tesis ini lebih 

terfokus maka dibatasi pada rumusan masalah sebagai berikut : 

1.  Apakah berdasarkan kriteria suatu obyek jaminan yang diatur dalam 

konstelasi hukum jaminan di Indonesia (Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, UU hak Tanggungan dan UU Fidusia) memungkinkan hak cipta 

dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang ? 
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2. Kriteria hak cipta yang bagaimana, yang dapat dipakai sebagai obyek 

jaminan utang ? 

3. Lembaga jaminan apakah yang dapat dibebankan terhadap hak cipta 

sebagai obyek jaminan utang ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Suatu penelitian pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk mengetahui apakah hak cipta dapat digunakan sebagai obyek 

jaminan utang  dalam perspektif  perundang-undangan di Indonesia. 

2. Untuk menganalisis kriteria hak cipta yang dapat digunakan sebagai obyek 

jaminan utang menurut perspektif hukum jaminan Indonesia. 

3. Untuk mengkaji lembaga jaminan apakah yang dapat dibebankan terhadap 

hak cipta sebagai obyek jaminan utang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah : 

 1. Manfaat Teoritis 

   Secara teoritis diharapkan memberi sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan aspek ilmu hukum pada umumnya sedangkan khususnya 

dalam hukum bisnis tentang penggunaan hak cipta sebagai obyek jaminan 

utang menurut perspektif hukum jaminan Indonesia. 

 2. Manfaat Praktis 

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah, 

perbankan, lembaga jaminan, aparat penegak hukum dan pihak yang 

terkait dalam penggunaan hak cipta sebagai obyek jaminan utang . 

Penelitian ini juga diharapkan menambah perbendaharaan khasanah 

kepustakaan yang berhubungan dengan penelitian di bidang hukum dan 

merupakan aspek pemahaman terhadap penggunaan hak cipta sebagai 

obyek jaminan utang menurut perspektif hukum jaminan Indonesia. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 

 
 

A. Tinjauan Hak Cipta di Indonesia 

1. Pengertian 

Istilah hak cipta pertama kali diusulkan oleh Sutan 

Muhammad Syah pada konggres kebudayaan di Bandung tahun 1951, 

sebagai pengganti istilah hak pengarang (karena mengalami 

penyempitan arti).6 

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau 

menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan, sastra dan seni. Definisi hak cipta menurut ketentuan 

Pasal 1 ayat (1) UU No 19 tahun 2002 adalah:  

“ Hak eksklusif bagi pencipta maupun penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaanya atau memberi ijin untuk 

itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku” 

Ketentuan Pasal 1 ayat (1) diperkuat dengan ketentuan Pasal 2 

ayat (1) yang menyatakan: 

“ Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta maupun pemegang 
hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannnya, yang 
timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa 
mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.” 

 
Berdasarkan dua ketentuan di atas, maka hak cipta dapat 

didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau 

mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang 

                                                 
6  Sutan Muhammad Syah dalam Nurulla Tri Siswanti, Implementasi Undang Undang 

Nomor 19 Tahun 2002  Tentang Hak Cipta Bagi Perlindungan Folklore Di Indonesia (Studi Di 
Kota Surakarta), 2007, hlm. 24. 
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ciptaan lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada 

peraturan perundang undangan yang berlaku.7  

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari 

hasil kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak 

yang disebut hak cipta (copy right). Hak cipta tersebut melekat pada 

diri seorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari 

hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak 

moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk 

mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak 

suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi 

larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul 

ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.8  

“Since the fall of Soeharto in 1998, Indonesia has 
significantly reformed its intellectual property laws to meet 
international expectations. In 2000, Plant Varieties, Trade Secrets, 
Industrial Designs and Circuit Layout Laws were passed. The 

following year, the People‟s Representative Council replaced 

Indonesia‟s Patents and Trademark Laws. A new Copyright Law was 
passed in 2002, coming into force one year later. These new laws 

bring Indonesia‟s intellectual property regime in line with many of the 
minimum standards of substantive intellectual property law required 

under Part II of the World Trade Organisation‟s Trade Related 
Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. The new 
legislation also introduces the civil enforcement mechanisms and 
criminal penalties required by Part III of the TRIPs Agreement. These 
enforcement provisions have, however, only rarely been used, with the 

result that Indonesia‟s new intellectual property legislation has had 
little practical effect; indeed, infringements appear to have increased 
since the reforms.”9 

Sejak jatuhnya Soeharto pada tahun 1998, Indonesia telah 

secara signifikan mereformasi hukum kekayaan intelektual untuk 

                                                 
7  Budi Agus Riswandi dan M.Syamsuddin, Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum, 

PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 3 
8 M. Syamsudin. Nilai-Nilai Karya Cipta dan Problematika Perlindungan Hukumnya. 

jurnal Hukum Fakultas Hukum UII No. 16 Vol. 8 – 2001. 
9 Simon Butt & Tim Lindsey, TRIPs, Intellectual Property Law Reform in Indonesia: Why 

Injunctions aren’t Stopping Piracy, http://papers.ssrn.com/sol3/ papers. cfm?abstract _id= 
1400527, 2009. 
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memenuhi harapan internasional. Pada tahun 2000, Hukum Varietas 

Tanaman, Rahasia Dagang, Desain Industri dan Tata Letak Sirkuit 

Terpadu itu telah berlalu. Tahun berikutnya, Dewan Perwakilan 

Rakyat  Indonesia mengganti hukum Hak Paten dan Merk. Undang-

undang Hak Cipta baru disahkan pada tahun 2002, berlakunya satu 

tahun sesudah diundangkan. Undang-undang baru ini membawa rezim 

hak kekayaan intelektual di  Indonesia sesuai dengan ketentuan  

standar minimum substantif hukum kekayaan intelektual 

dipersyaratkan bagian II dari Organisasi Perdagangan Dunia Trade 

Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) Agreement. 

Peraturan baru juga memperkenalkan mekanisme penegakan sipil dan 

hukuman pidana diperlukan oleh bagian III ketentuan TRIPs ini 

memiliki ketentuan penegakan Namun, jarang digunakan, dengan 

akibat bahwa peraturan kekayaan intelektual di Indonesia baru 

memiliki sedikit dampak praktis. Memang, pelanggaran tampaknya 

telah meningkat sejak reformasi. 

Pengaturan hukum tentang hak cipta di Indonesia sebenarnya 

sudah dimulai sejak zaman Belanda yaitu sejak tahun 1912, 

berdasarkan ‘Auteurswet 1912’ (St.1912 No.600). Baru kemudian 

kurang lebih 70 tahun setelah kemerdekaan RI, bangsa Indonesia 

mempunyai perundang-undangan nasional yang mengatur tentang hak 

cipta yaitu tepatnya pada tahun 1982, dengan diundangkannya UU No. 

6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta (L.N.RI, 1982 No. 15 dan TLN. No. 

3217).10 Dengan diundangkannya UU No. 6 Tahun 1982, maka secara 

resmi Auterswet 1912 tidak berlaku lagi karena dirasa sudah tidak 

sesuai dengan kebutuhan dan cita-cita hukum nasional, kemudian 

diubah dengan UU Nomor 7 tahun 1987, dan disempurnakan lagi 

dengan UU Nomor 12 tahun 1997, dan yang terbaru adalah UU Nomor 

19 tahun 2002. 

                                                 
10 Sophar Maru Hutagalung. Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam 

Pembangunan, Edisi Pertama, Akademika Pressindo, Jakarta, 1994.Hlm. 103. 
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2. Subjek Hak Cipta 

Subyek hak cipta adalah pencipta dan pemegang hak cipta. 

Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan berdasarkan kemampuan 

pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang 

dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pemegang 

hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta atau orang lain 

yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut diatas. 

Pencipta adalah orang yang namanya  terdaftar dalam daftar 

umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran pada 

Direktorat Jenderal Haki, dan orang yang namanya disebut dalam 

ciptaan atau diumumkan sebagai pencipta (Pasal 5 UU No 19 tahun 

2002). 

Jika suatu ciptaan terdiri dari beberapa bagian tersendiri yang 

diciptakan dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta 

ialah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh 

ciptaan itu atau jika tidak ada orang itu, orang yang menghimpunnya 

(Pasal 6 UU No 19 tahun 2002). 

Negara memegang hak cipta atas karya peningkatan pra 

sejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya. Negara juga 

memegang hak cipta terhadap luar negeri atas ciptaan berikut : hasil 

kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, 

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

kaligrafi dan karya seni lainnya dipelihara dan dilindungi oleh negara 

(Pasal 10 UU No 19 tahun 2002). 

Bila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan itu 

belum diterbitkan, maka negara memegang hak cipta atas ciptaan 

tersebut untuk kepentingan penciptanya (Pasal 10 ayat 1 UU No 19 

tahun 2002).11  

 

                                                 
11 Arimbi Heroepoetri dalam Nurulla Tri Siswanti,  Op.Cit, hlm. 27. 
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3. Obyek Hak Cipta 

Obyek hak cipta adalah ciptaan yaitu hasil setiap karya 

pencipta dalam bentuk yang khas dan menunjukkan keasliannya dalam 

lapangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra.  

Berdasarkan Pasal 12 UU Nomor 19 Tahun 2002 ciptaan yang 

dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra yang meliputi karya : 

1) Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (lay out), karya 
tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain.12 

2) Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain13 yang sejenis. 
3) Alat peraga14 yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan 

ilmu  pengetahuan. 
4) lagu atau musik dengan atau tanpa teks.15 
5) Drama atau drama musikal, tari, koreografi atau pewayangan, 

dan pantomim. 
6) Seni rupa dalam segala bentuk seni lukis, gambar16, seni ukir, 

seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase,17 dan seni 
terapan.18 

7) Arsitektur19 
8) Peta20 
9) Seni batik21 

                                                 
12 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, warna dan susunan atau tata letak huruf 
indah yang secara keseluruhan menampilkan wujud yang khas. 

13 Yang dimaksud dengan Ciptaan lain yang sejenis adalah Ciptaan-ciptaan yang belum  
disebutkan, tetapi dapat disamakan dengan Ciptaan-ciptaan seperti ceramah, kuliah, dan pidato. 

14 Yang dimaksud dengan alat peraga adalah Ciptaan yang berbentuk dua ataupun tiga 
dimensi yang berkaitan dengan geografi, topografi, arsitektur, biologi atau ilmu pengetahuan lain. 

15 Lagu atau musik dalam undang-undang ini diartikan sebagai karya yang bersifat utuh, 
sekalipun terdiri atas unsur lagu atau melodi, syair atau lirik, dan aransemennya termasuk notasi. 
Yang dimaksud dengan utuh adalah bahwa lagu atau musik tersebut merupakan satu kesatuan 
karya cipta.  

16 Yang dimaksud dengan gambar antara lain meliputi: motif, diagram, sketsa, logo dan 
bentuk huruf indah, dan gambar tersebut dibuat bukan untuk tujuan desain industri. 

17 Yang dimaksud dengan kolase adalah komposisi artistik yang dibuat dari berbagai bahan 
(misalnya dari kain, kertas, kayu) yang ditempelkan pada permukaan gambar. 

18 Seni terapan yang berupa kerajinan tangan sejauh tujuan pembuatannya bukan untuk 
diproduksi secara massal merupakan suatu Ciptaan. 

19 Yang dimaksud dengan arsitektur antara lain meliputi: seni gambar bangunan, seni 
gambar miniatur, dan seni gambar maket bangunan. 

20 Yang dimaksud dengan peta adalah suatu gambaran dari unsur-unsur alam dan/atau 
buatan manusia yang berada di atas ataupun di bawah permukaan bumi yang digambarkan pada 
suatu bidang datar dengan skala tertentu. 

21 Batik yang dibuat secara konvensional dilindungi dalam undang-undang ini sebagai 
bentuk Ciptaan tersendiri. Karya-karya seperti itu memperoleh perlindungan karena mempunyai 
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10) Fotografi. 
11) Sinematografi22 
12) Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya 

lainnya dari hasil pengalihwujudan.23 
Selain hal tersebut di atas, ada beberapa ciptaan yang 

dilindungi UU Hak Cipta, sebagaimana dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) 

yang menyatakan: 

1) Negara memegang hak cipta atas karya peninggalan prasejarah, 

sejarah, dan benda budaya nasional lainnya. 

2) Negara memegang hak cipta atas folklore dan hasil kebudayaan 

rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, 

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

kaligrafi, dan karya seni lainnya. 

UU Hak Cipta selain mengatur ciptaan yang dilindungi, juga 

mengatur ciptaan yang tidak dilindungi, yakni dalam Pasal 13 UU No 

19 tahun 2002: 

1) Hasil rapat terbuka lembaga tertingi negara, dan lembaga lainnya; 

2) Peraturan perundang-undangan; 

3) Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah; 

4) Putusan pengadilan atau penetapan hakim; 

5) Keputusan arbitrase atau keputusan badan badan sejenis lainnya. 

 

 

                                                                                                                                      
nilai seni, baik pada Ciptaan motif atau gambar maupun komposisi warnanya. Disamakan dengan 
pengertian seni batik adalah karya tradisional lainnya yang merupakan kekayaan bangsa  Indonesia 
yang terdapat di berbagai daerah, seperti seni songket, ikat, dan lain- lain yang dewasa ini terus 
dikembangkan. 

22 Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak  (moving 
images) antara lain meliputi: film 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 dipertunjukkan di 
bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat 
oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. 
23 Karya sinematografi yang merupakan media komunikasi massa gambar gerak (moving images) 
antara lain meliputi: film 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 dipertunjukkan di 
bioskop, di layar lebar atau ditayangkan di televisi atau di media lainnya. Karya serupa itu dibuat 
oleh perusahaan pembuat film, stasiun televisi atau perorangan. 
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Untuk memudahkan memahami obyek hak cipta, dapat 

merujuk skema yang dikemukakan Insan Budi Maulana,24 sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bagan I 

Obyek hak cipta  
 
 
 

                                                 
24 Insan budi Maulana. 108 tanya jawab paten, merk, dan hak cipta. Citra Aditya Bakti,  

1996. Bandung.  
 

Karya tulis 

Buku, Makalah, Artikel 
Program Komputer,  
Susunan Perwajahan 
Pamflet, Dst 

Karya suara 
 

Karya pertunjukan 
 

Karya seni dalam 
berbagai bentuk 

 

Karya film 
 

Karya lain lain 
 

Ceramah, Pidato, Kuliah 
Dst 
 

Drama, Tari, Pewayangan 
Pantomim, Ketoprak, 
lenong 
 

Lagu,  Musik 
 
 

Lukis, Gambar, Ukir, 
Kaligrafi, Pahat, Batik, 
Patung, Kolase, Terapan 
Alat peraga 
 

Fotografi, Sinematografi 
 
 

Terjemahan, Tafsir, 
Bunga rampai, Hasil 
pengalihwujudan 
 

Karya lisan 
 

Ilmu 
pengetahuan 

seni dan 
sastra 
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Seperti halnya hak milik perseorangan, hak cipta juga 

mengenal adanya pembatasan dalam penggunaan maupun 

pemanfaatannya. Dengan demikian tidaklah benar adanya anggapan 

bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkan sesuka hati.25 Dalam 

Pasal 14 UUHC Nomor 19 Tahun 2002, tindakan yang tidak dianggap 

pelanggaran hak cipta adalah: 

1) Pengumuman dan atau perbanyakan lambang negara dan lagu 
kebangsaan menurut sifat asli; 

2) Pengumuman dan atau perbanyakan segala sesuatau yang 
diumumkan dan atau perbanyakan oleh atau atas nama 
pemerintah. Kecuali bila hak cipta itu dilindungi, baik dengan 
peraturan perundangan maupun dengan persyaratan pada 
ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/ atau 
diperbanyak; 

3) Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian 
dari kantor berita, lembaga penyiaran, dan surat kabar atau 
sumber sejenis lain, dengan ketentuan sumbernya harus 
disebutkan secara lengkap. 
Selain Pasal 14, tindakan yang tidak dianggap pelanggaran 

diatur dalam Pasal 15 dan 16 UUHC Nomor 19 tahun 2002. 

 
4. Masa Perlindungan Hak Cipta 

Masa perlindungan hukum dalam UU Hak Cipta sangat 

variatif. Dalam UUHC masa perlindungan dibagi dalam tiga bagian, 

yaitu : 

1) Selama hidup sampai 50 tahun setelah meninggal, untuk 

ciptaan: buku, pamlet, dan semua hasil karya tulis lainnya, 

drama atau drama musikal, tari, koreografi. Segala bentuk seni 

rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni patung, seni batik, 

lagu atau musik dengan atau tanpa teks, arsitektur, Ceramah, 

kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lain, alat peraga, peta, 

terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai; 

2) 50 tahun sejak pertama kali diterbitkan: program komputer, 

sinematografi, fotografi, database dan karya  hasil 

                                                 
25 Budi Agus Riswandi dalam Nurulla Tri Siswanti, Op.Cit, hlm. 30 
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pengalihwujudan pertunjukkan; 

3) Untuk ciptaan yang ada dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 19 

tahun 2002 dilindungi tanpa batas waktu dan Pasal 11 ayat (1) 

dan ayat (3) dilindungi sejak ciptaan pertama kali 

diumumkan.26  

5. Tata Cara Pendaftaran Hak Cipta 

Tata cara perolehan hak cipta pada prinsipnya dapat diperoleh 

ketika ciptaan tersebut diwujudkan. Hal ini berbeda dengan karya 

intelektual lain yang mensyaratkan perolehan haknya dengan 

mendaftarkan. Hal ini bukan berarti ciptaan tidak perlu didaftarkan. 

Ciptaan yang didaftarkan mempunyai fungsi sebagai bukti bahwa 

pencipta berhak atas ciptaan. 

Prosedur pendaftaran hak cipta adalah sebagai berikut :27 

Permohonan 

 

Pemeriksaan formalitas   

                                              diberitahukan kepada pemohon  

                        bila kurang syarat 

Pemeriksaan subtantif 

 

Didaftar        ditolak 

 

Pengumuman dalam      daftar umum ciptaan   dapat mengajukan keberatan ke 
tambahan negara  PN Jakpus 

Bagan II 
Prosedur Pendaftaran Hak Cipta 

                                                 
26 Ibid, hlm. 31 
27 Ibid. 
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6. Konsep Dasar Hak Cipta dan Nilai-Nilai yang Terkandung di 

dalamnya 

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau 

menamakan hasil kreasi atau karya cipta manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari 

istilah inggris, yaitu copyright, yang padanan dalam bahasa Belanda 

adalah auteursrecht. Para pihak yang terkait langsung dengan hak cipta 

adalah kaum ilmuwan, sastrawan, dan seniman.28 

Hak cipta pada dasarnya telah dikenal sejak dahulu kala, akan 

tetapi konsep hukum hak cipta baru dikenal di Indonesia pada awal 

tahun 80-an. Bila dilihat dari sejarahnya ada dua konsep besar tentang 

hak cipta yang pada akhirnya saling mempengaruhi yaitu: konsep 

copyrights yang berkembang di Inggris dan negara-negara yang 

menganut sistem hukum common law dan konsep Droit d’Auteur yang 

berkembang di Perancis dan negara-negara yang menganut sistem 

hukum civil law. 

Konsep copyrights yang lebih menekankan perlindungan hak-

hak penerbit  dari tindakan penggandaan buku yang tidak sah dapat di 

telusuri dari berlakunya dekrit Star Chamber pada tahun 1556 yang 

isinya menentukan ijin pencetakan buku dan tidak setiap orang dapat 

mencetak buku.Aturan hukum yang lain yang secara tegas melindungi 

hak penerbit dari tindakan penggandaan yang tidak sah adalah Act of 

Anne 1709 yang dianggap sebaga peletak dasar konsep modern dalam 

hak cipta. 

Sedangkan konsep droit d’ auteur lebih ditekankan pada 

perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat 

merusak reputasinya. Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam 

yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi 

(alter ego) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk 

                                                 
28 Salman Luthan, ”Delik-Delik Hak Cipta”, Makalah Diskusi Dosen Fakultas Hukum UII  

Yogyakarta, 1989, Hlm.1. 
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memanfaatkan ciptaannya. Konsep ini berkembang pesat setelah 

revolusi Perancis tahun 1789, konsep ini meletakkan dasar pengakuan 

tidak saja hak ekonomi dari pencipta akan tetapi juga hak moral. 

Pengertian atau konsep hak cipta yang berkembang pada masa 

sekarang adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau 

memberikan ijin untuk itu dengan tidak mengurangi ketentuan dalam 

undang-undang yang berlaku.29 

Hak cipta sebagai bagian dari HKI, semula dikenal di negara 

yang menganut sistim cammom law, dipakai untuk menggambarkan 

hak penggandaan dan atau perbanyakan suatu karya cipta (copyright). 

Hak cipta dalam konsep common law system, hak cipta merupakan 

functionalist justification yaitu memandang hak cipta sebagai 

instrumen ekonomi dan kebijaksanaan untuk meningkatkan 

pengetahuan dan mendukung perkembangan social ekonomi.  

Under common law, a lender generally perfects in royalties by 
giving notice to the transferees of the assignment. This can be a 
burden where there are many transferees. In re Peregrine31 held that 
since royalties arise form exploiting a copyright, a lender could 
perfect in royalties by recording in the Copyright Office. This is 
eminently sensible, allowing a lender to perfect in a transferor’s 
royalties with the same instrument that perfects in the transferor’s 
rights, rather than through extensive notification to transferees.30 

Tujuan hak cipta adalah insentif bagi produser, penerbit dan 

promotor yang telah mengambil resiko guna pemasaran dan penjualan 

karya-karya cipta. Di Inggris, hak cipta berkembang untuk 

menggambarkan konsep guna melindungi penerbit dari tindakan 

penggandaan buku oleh pihak-pihak lain yang tidak mempunyai hak 

untuk menerbitkannya. Perlindungan diberikan bukan kepada si 

pencipta (author), akan tetapi kepada penerbit untuk memberi jaminan 

atas investasi penerbit dalam membiayai percetakan suatu karya. 

                                                 
29 Yuliati. Efektivitas Penerapan Undang-Undang 19/2002 tentang Hak Cipta terhadap 

Karya Musik Indilabel .Laporan Penelitian A2. 2004 
30 Lorrin Brennan, Financing Intellectual Property under Federal Law: A National 

Imperative,  http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract _id= 296421, 2001. 
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Dalam perkembangannya perlindungan tidak hanya diberikan kepada 

penerbit, akan tetapi juga kepada pencipta.31  

Di dalam konsep Civil Law System, hak cipta merupakan 

natural right justification yang memandang hak cipta sebagai suatu 

hak-hak dasar yang diberikan kepada si pencipta tanpa melihat 

konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Tujuan hak cipta 

adalah memberikan reward (penghargaan) bagi si pencipta dan ini 

merupakan argumen moral. Hal ini adalah author’s right system yaitu 

penekan perlindungan personality pencipta melalui ciptaannya lebih 

dari pada perlindungan terhadap karya cipta itu sendiri.32  

Di Indonesia, yang menganut tradisi civil law, hak cipta 

dirumuskan sebagai hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi ijin 

untuk itu. Dalam sistem hukum di Indonesia, pengaturan tentang hak 

cipta ini merupakan bagian hukum perdata, yang termasuk dalam 

bagian hukum benda. Khusus mengenai hukum benda terdapat 

pengaturan tentang hak-hak kebendaan. Hak kebendaan itu sendiri 

terdiri atas hak kebendaan materiil dan hak kebendaan immateriil. 

Termasuk dalam hak kebendaan immateriil adalah hak kekayaan 

intelektual (intellectual property right), yang terdiri atas hak cipta 

(copyright), dan hak kekayaan industri (industrial property right).33 

Hak kekayaan intelektual sendiri mencakup dua bagian yaitu: hak cipta 

dan hak yang berkaitan dengan hak cipta (neigbouring right), 

sedangkan hak milik industri mencakup hak paten, model, dan rancang 

bangunan (utility models), desain industri (industrial design), merek 

dagang (trade mark), nama niaga dan nama dagang, sumber tanda atau 

sebutan asal (indication of source or appelation of origin).34  

                                                 
31 Rahmi Jened, Perlindungan Hak Cipta Pasca Persetujuan TRIPs, Yuridika Press Fak. 

Hukum Unair Surabaya, Surabaya, 2001, Hlm.25-26 
32 Ibid. 
33 Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property right), Raja 

Grafindo Persada, Jakarta, 1995, Hlm. 3 
34 Ibid, hlm.10. 
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 Adapun standar agar dapat dinilai sebagai hak cipta (standart 

of copyright ability) atas karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni 

dan sastra yaitu:  

(1)  perwujudan (fixation), yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu 

media ekspresi yang berujud manakala pembuatannya ke dalam 

perbanyakan atau rekaman suara oleh atau berdasarkan 

kewenangan pencipta, secara permanen atau stabil untuk dilihat, 

direduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama suatu 

jangka waktu yang cukup lama; 

 (2) keaslian (originality), yaitu karya cipta tersebut bukan berarti 

harus betul-betul baru atau unik, mungkin telah menjadi milik 

umum akan tetapi masih  juga asli; dan 

(3) kreatifitas (creativity), yaitu karya cipta tersebut membutuhkan 

penilaian kreatif mandiri dari pencipta dalam karyanya yaitu 

kreativitas tersebut menunjukkan karya asli.   

Hak cipta dewasa ini telah menjadi masalah internasional yang 

bertujuan untuk menentukan arah politik hubungan antar bangsa, 

politik ekonomi, politik pertahanan, dan politik budaya. Hak cipta, dan 

juga hak hak lain seperti paten, dan merek dipakai sebagai alat ukur 

untuk menentukan status negara maju, berkembang atau terbelakang, 

terutama dalam hal penentuan tinggi rendahnya royalty. Hak cipta 

dewasa ini telah mampu menyumbangkan sesuatu yang bernilai 

budaya, nilai ekonomi, nilai estetik, nilai kreatifitas, dan nilai sejarah 

sehingga mampu menambah pendapatan negara.  

Nilai ekonomi dari hak cipta pada hakikatnya memberikan 

perlindungan bagi si pencipta untuk menikmati secara materiil jerih 

payahnya dari karya cipta tersebut. Benda hasil karya cipta dianggap 

sebagai benda bergerak yang dapat diperjual belikan, diwariskan, dan 

dihibahkan.  
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7. Prinsip-Prinsip Dasar Perlindungan Hak Cipta 

Prinsip-prinsip dasar yang dapat digunakan untuk perlindungan 

hak cipta adalah  sebagai berikut: 

1. Yang dilindungi adalah ide yang telah berwujud dan asli.  

Prinsip ini mengandung arti bahwa hak cipta hanya berkenaan 

dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan seperti buku, sehingga 

tidak berkaitan dengan substansinya. Prinsip ini melahirkan sub-

prinsip antara lain: 

a)  prinsip keaslian (orisinil) yaitu bahwa suatu ciptaan harus 

mempunyai keaslian untuk dapat menikmati hak-hak yang 

diberikan undang undang. Keaslian ini sangat erat hubungannya 

dengan bentuk perwujudan suatu ciptaan. Oleh karena itu suatu 

ciptaan dapat dianggap asli bila bentuk perwujudannya tidak 

berupa suatu jiplakan (plagiat) dari suatu ciptaan lain yang telah 

diwujudkan; 

b)  prinsip bahwa suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan 

yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tulisan atau bentuk 

material yang lain. Ini bahwa suatu ide atau gagasan atau cita-

cita belum merupakan suatu ciptaan; 

c)  prinsip bahwa hak cipta adalah hak khusus dari pencipta atau 

penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaanya. Ini berarti bahwa tidak ada orang lain yang boleh 

melakukan hak itu kecuali dengan izin pencipta. Hak khusus ini 

mengandung arti “monopoli terbatas” terhadap bentuk 

perwujudan dari ide pencipta, bukan terhadap ide itu sendiri. 

2.  Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis).  

Ini berarti bahwa suatu hak cipta eksis pada saat pencipta 

mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud, misal buku. 

Untuk memperoleh hak cipta tidak diperlukan tindakan lanjutan 

apapun. Pendaftaran  tidak mutlak harus dilakukan. Jika pendaftaran 

dilakukan, akan mempermudah pembuktian kepemilikan hak cipta 
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oleh pencipta dalam hal terjadinya sengketa tentang hak cipta. 

Dengan adanya wujud dari suatu ide maka hak cipta lahir. Ciptaan 

yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. 

Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada 

pencipta. 

3.  Suatu ciptaan tidak selalu perlu diumumkan untuk mendapakan hak 

cipta.  

Suatu ciptaan yang diumumkan maupun yang tidak 

diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta. Misalkan 

seorang pencipta suatu naskah tulisan menyimpan naskahnya di 

dalam laci meja tulisnya tanpa ada usaha mengumumkan sendiri 

lewat penerbit. Walaupun tidak diumumkan hak cipta naskah tulisan 

tersebut tetap ada pada pencipta. Lain halnya dengan suatu 

pengumuman dilakukan (Pasal 11 Ayat (1) a UUHC 97). Susunan 

perwajahan karya tulis baru mempunyai hak cipta bagi penerbit 

setelah penerbitan dilakukan olehnya, yang berarti setelah 

diumumkan. 

4.  Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum 

yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik 

suatu ciptaan.  

Ini berarti bahwa seseorang yang membeli sebuah buku dari 

toko buku misalnya, ia menjadi pemilik buku tersebut. Namun ia 

bukanlah pemilik hak cipta dari ciptaan tulisan yang diterbitkan dan 

dicetak dalam buku yang dibelinya. Apabila orang tersebut 

kemudian memperbanyak buku yang dibelinya dalam jumlah besar 

untuk dikomersialkan, ia melanggar hak cipta. 

5.  Hak cipta merupakan suatu limited monopoly. 

Hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu 

limited monopoly. Ini berarti bahwa jika terjadi penciptaan dalam 

waktu yang sama (coincidence) tidaklah terjadi plagiat sehingga 

bukan merupakan pelanggaran hak cipta. Dalam kasus demikian 
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tidak terjadi penjiplakan atau plagiat asalkan ciptaan yang tercipta 

kemudian tidak merupakan duplikasi atau penjiplakan murni dari 

ciptaan terdahulu.35  

 

B.  Tinjauan Umum tentang Jaminan dan Lembaga Jaminan 

1.  Pengertian Jaminan 

Istilah hukum jaminan merupakan terje mahan dari istilah security 

of law, zekerheidstelling, atau zekerheidrechten.36 Dalam keputusan suatu 

seminar antara Badan Pembinaan hukum nasional dan Fakultas hukum 

Universtas Gajah Mada tahun 1978 menyimpulka n bahwa istilah “hukum 

jaminan” itu meliputi pengertian baik jaminan kebendaan maupun 

perorangan.37   

J. Satrio menyimpulkan bahwa kata recht dalam istilah 

zakerheidsrechten berarti hak, sehingga zakerheidrechten adalah hak-hak 

jaminan, bukan “hukum” jaminan. Kalau toh kita mau memberikan 

perumusan juga tentang “hukum jaminan”, mungkin dapat kita artikan 

sebagai peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang 

seorang kreditur terhadap seorang debitur. 

Menurut J. Satrio hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum 

yang mengatur tentang jaminan-j aminan piutang seorang kreditur 

terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan adalah hukum yang 

mengatur tentang jaminan piutang seseorang.38Sementara itu, Salim HS 

memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan dari kaidah-

kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima 

                                                 
35  Eddy Damian, Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasioanal, UU 

Hak Cipta 1997, dan Perlindungannya terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan, Alumni, 
Bandung, 1999, Hlm. 62-63. 

36   Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 1 
37   Keputusan seminar Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan 

Fakultas Hukum UGM tanggal 9 – 11 oktober 1978 di Yogyakarta. 
38  J. Satrio, Hukum Jaminan (Hak-Hak Jaminan kebendaan), Citra Aditya Bakti, 

Bandung, 2002, hlm . 3 
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jaminan dalam  kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk 

mendapatkan fasilitas kredit.39   

Dua perumusan pengertian hukum jaminan di atas dihubungkan 

dengan kesimpulan Seminar Hukum Jaminan Tahun 1978, intinya dari 

hukum jaminan adalah ketentuan hukum yang mengatur hubungan hukum 

antara pemberi jaminan (debitur) dan penerima fidusia (kreditur) sebagai 

akibat pembebanan suatu utang tertentu (kredit) dengan suatu jaminan        

(benda atau orang tertentu).40 Dalam hukum jaminan tidak hanya mengatur 

perlindungan hukum terhadap kreditur sebagai pihak pemberi utang saja, 

melainkan juga mengatur perlindungan hukum terhadap debitur sebagai 

pihak penerima utang. Dengan kata lain, hukum jaminan tidak hanya 

mengatur hak-hak kreditur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan 

utang tertentu, namun sama-sama mengatur hak-hak kreditur dan hak-hak 

debitur yang berkaitan dengan jaminan pelunasan utang tertentu tersebut. 

2.  Sumber pengaturan hukum jaminan 

Sumber hukum jaminan41 di sini, yakni tempat ditemukannya 

aturan dan ketentuan hukum serta perundang-undangan (tertulis) yang 

mengatur mengenai jaminan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan 

jaminan. Aturan dan ketentuan hukum dan perundang-undangan jaminan 

yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan hukum jaminan 

yang berlaku pada saat ini. 

                                                 
39  Salim HS, Perkembangan hukum jaminan di Indonesia, Raja Grafindo Persada, 

Jakarta,  2004,  hlm. 6 
40  Rahmadi Usman, Op.Cit, h. 2 
41  Istilah sumber hukum dipergunakan dalam tiga pengertian yang berbeda satu dengan 

yang lain, meskipun sebenarnya antara pengertian yang satu dengan yang lain mempunyai 
hubungan yang erat, bahkan menyangkut substansi yang sukar dipisahkan, yakni : 
1.sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asalnya hukum positif, wujudnya dalam 
bentuk yang konkret, yakni berupa keputusan dari yang berwenang untuk mengembalikan 
keputusan mengenai soal yang bersangkutan; 
2.sumber hukum dalam pengertiannya sebagai tempat ditemukan aturan dan ketentuan hukum 
positif merupakan pula yang penting pula bagi setiap orang yang ingin mengetahui atau 
menyelidiki hukum positif dari suatu tempat pada waktu tertentu. 
3. sumber hukum dalam artian ketiga, yakni hal-hal yang seharusnya dijadikan pertimbangan oleh 
penguasa yang berwenang di dalam nanti akan menentukan isi hukum positifnya. Juga harus 
memperhatikan faktor-faktor politis, agama, hubungan internsional dan lain-lainnya. Joeniarto 
dalam Rachmadi Usman 1, Op.Cit, hlm . 3.  
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Ketentuan yang secara khusus atau yang berkaitan dengan jaminan, 

dapat ditemukan dalam : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ( KUH Perdata) 

KUH Perdata sebagai terjemahan dari Burgerlijk Wetboek 

merupakan kodifikasi hukum perdata materiel yang diberlakukan 

pada tahun 1848 berdasarkan asas korkondansi. Ketentuan hukum 

jaminan dapat dijumpai dalam Buku II KUH Perdata yang 

mengatur mengenai kebendaan. Dalam Buku II KUH Perdata 

diatur mengenai pengertian, cara membedakan benda dan hak-hak 

kebendaan, baik yang memberikan kenikmatan dan jaminan. 

Ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUH Perdata yang 

mengatur mengenai lembaga dan ketentuan hak jaminan dimulai 

dari Titel XIX (Kesembilan Belas) sampai dengan Titel XXI ( Dua 

Puluh Satu) atau dari Pasal 1131 sampai dengan Pasal 1232. Dalam 

Pasal-Pasal KUH Perdata tersebut diatur mengenai piutang-piutang 

yang diistimewakan, gadai, hipotik.  

Undang-undang telah mengatur mengenai hal-hal yang 

berhubungan dengan jaminan bagi pemberian utang oleh kreditur 

kepada debitur. Terdapat dua asas umum mengenai jaminan : asas 

yang pertama dapat ditemukan dalam pasal 1131 KUHPerdata, 

pasal tersebut menentukan bahwa segala harta kekayaan debitur, 

baik yang berupa benda bergerak maupun benda tetap, baik yang 

sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi 

jaminan atau agunan bagi semua perikatan yang dibuat oleh debitur 

dengan para krediturnya. Dengan kata lain, pasal 1131 

KUHPerdata memberi ketentuan bahwa apabila debitur 

wanprestasi, maka hasil penjualan atas semua harta kekayaan atas 

debitur tanpa kecuali, merupakan sumber pelunasan bagi utangnya. 

Asas yang kedua terdapat dalam pasal 1132 KUHPerdata, bahwa 

kekayaan debitur menjadi jaminan atau agunan secara bersama-

sama bagi semua pihak yang memberikan utang kepada debitur, 
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sehingga apabila debitur wanprestasi, maka hasil penjualan atas 

harta kekayaan debitur dibagikan secara proporsional menurut 

besarnya piutang masing-masing kreditur, kecuali apabila di antara 

para kreditur tersebut terdapat alasan-alasan yang sah untuk 

didahulukan dari kreditur-kreditur lain. 

Selain mengatur jaminan hak kebenda42an, dalam KUH 

Perdata diatur pula mengenai jaminan hak perseorangan, yaitu 

penanggungan utang (borgtocht) dan perikatan tanggung-

menanggung. Jaminan hak perseorangan ini tidak diatur dalam 

Buku II KUH Perdata, melainkan diatur dalam Buku III KUH 

Perdata, yaitu Titel XVII (Tujuh Belas) dengan judul 

“penanggungan utang”, yaitu dari pasal 1820 sampai dengan Pasal 

1850 pasal-pasal tersebut mengatur mengenai pengertian dan sifat 

penanggungan utang, akibat-akibat penanggungan utang antara 

para penjamin utang dan hapusnya penanggungan utang. 

Dengan demikian ketentuan-ketentuan hukum jaminan 

dalam KUH Perdata tidak hanya bersumber pada Buku II, 

melainkan juga bersumber kepada Buku III, yaitu mengatur hak 

jaminan kebendaan dan hak jaminan perseorangan, yang mengatur 

tentang prinsip-prinsip hukum jaminan, lembaga-lembaga jaminan 

(Gadai, Hipotik), dan Buku Ketiga yang mengatur tentang 

penanggungan utang. 

a)  Gadai  

Gadai adalah salah satu jaminan yang dapat digunakan 

untuk mengikat obyek jaminan utang berupa barang bergerak. 

Gadai diatur oleh ketentuan-ketentuan Pasal 1150 sampai 

dengan Pasal 1160 KUH Perdata.  

 

 

                                                 
42 Fepti Wijayanti. Kebijakan Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Di 

PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta. Universitas Sebelas Maret,. Surakarta.2009. 
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b) Hipotik  

Lembaga jaminan yang juga diatur oleh ketentuan KUH 

Perdata, Pasal 1162 sampai dengan Pasal 1232 adalah hipotik. 

Akan tetapi, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 

tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, obyek jaminan utang 

berupa tanah sudah tidak dapat diikat dengan hipotik. Hipotik 

saat ini digunakan untuk mengikat obyek jaminan utang yang 

ditunjuk oleh ketentuan peraturan perundang-undangan lain.  

c)  Penanggungan Utang 

Penanggungan utang diatur oleh Pasal 1820 sampai 

dengan Pasal 1850 KUH Perdata. Penanggungan utang 

merupakan jaminan utang yang bersifat perorangan,. Akan 

tetapi, dalam hal ini diartikan pula dapat diberikan oleh suatu 

badan di samping oleh perorangan sebagaimana yang terdapat 

dalam praktek sehari-hari dan lazim disebut dengan sebutan 

“borgtocht”. Beberapa bentuk penanggungan utang yang 

banyak ditemukan adalah beberapa jaminan pribadi dan 

jaminan perusahaan. 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUH Dagang) 

Pada dasarnya KUH Dagang mengatur mengenai 

ketentuan-ketentuan hukum perdata khusus, yang terdiri atas 2 

(dua) Buku, yaitu Buku I tentang Dagang pada Umumnya dan 

Buku II tentang Hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul 

dari pelayaran, lazimnya mengatur mengenai hukum pengangkutan 

laut.  

3) Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria 

Salah satu diktum dari undang-undang ini memutuskan 

untuk mencabut ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUH Perdata 

Indonesia, sepanjang mengenai bumi, air serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya, kecuali ketentuan mengenai hipotik yang 
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masih berlaku pada mulai berlakunya undang-undang ini. Dengan 

demikian berarti tidak seluruh ketentuan-ketentuan dalam pasal-

pasal dari Buku II KUH Perdata yang dicabut, hanya sepanjang 

menyangkut pengaturan mengenai bumi, air, serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya yang telah diatur oleh UUPA 

dinyatakan tidak berlaku lagi. Secara khusus ketentuan mengenai 

hipotik dan peraturan creditverband tetap dinyatakan masih 

berlaku sampai dengan diaturnya lembaga hak jaminan atas tanah 

yang baru. 

Sesuai dengan tujuan pokoknya, UUPA bukan saja 

mencabut ketentuan dalam pasal-pasal dari buku II KUH Perdata, 

juga mencabut beberapa ketentuan kolonial lainnya sepanjang yang 

mengatur mengenai bumi, air, serta kekayaan alam yang 

terkandung di dalamnya. Berarti ketentuan dalam Buku II KUH 

Perdata, yang tidak menyangkut bumi, air, serta kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya, tetap masih dinyatakan berlaku 

sebagaimana mestinya sampai ada penggantinya. 

Dengan keluarnya UUPA, pada esensialnya lembaga hak 

jaminan yang bernama hak tanggungan sudah ada, walaupun 

undang-undang yang dimaksud oleh Pasal 51 UUPA belum 

terbentuk. Sewaktu menunggu terbentuknya undang-undang yang 

dimaksud oleh pasal 51 UUPA tersebut dan selama itu untuk 

sementara waktu yang berlaku ketentuan mengenai hipotik dalam 

KUH Perdata dan credietverband dalam Staatsblaad 1908 Nomor 

542 sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad 1937 nomor 190. 

4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan 

atas Tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan Tanah 

(UUHT) 

UUHT merupakan pelaksanaan  dari amanat Pasal 51 

UUPA yang disesuaikan dengan perkembangan keadaan dan 

mengatur berbagai hal baru berkenaan dengan lembaga hak 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 30 

tanggungan. Dengan berlakunya UUHT, sesuai dengan ketentuan 

dalam pasal 29 UUHT, maka ketentuan-ketentuan mengenai 

credietverband sebagaimana tersebut dalam Staatsblad 1908 

Nomor 542 jo. Staatsblad 1909 Nomor 586 dan Staatsblad 1909 

Nomor 584 jo. Staatsblad 1937 nomor 190 jo. Staatsblad 1937 

nomor 191 dan ketentuan-ketentuan mengenai hipotik sebagaimana 

tersebut dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai 

pembebanan Hak Tanggungan  pada hak atas tanah beserta benda-

benda yang berkaitan dengan tanah dinyatakan tidak berlaku lagi. 

Pencabutan ketentuan-ketentuan mengenai hipotik dan 

credietverband dimaksud dikarenakan dipandang tidak sesuai lagi 

dengan kebutuhan kegiatan perkreditan sehubungan dengan 

perkembangan tata ekonomi Indonesia.  

Dengan demikian setelah lahirnya UUHT, keseluruhan 

ketentuan mengenai lembaga hak jaminan, Hak tanggungan diatur 

dalam suatu undang-undang tersendiri di luar KUH Perdata. Sejak 

saat itu tidak lagi berlangsung dualisme hak tanggungan yang 

menggunakan ketentuan hipotik dan lainnya hak tanggungan yang 

menggunakan ketentuan credietverband, sehingga terciptalah 

unifikasi hukum lembaga hak jaminan  atas hak atas tanah, sesuai 

dengan tujuan dari UUPA yang berkeinginan menciptakan 

unifikasi Hukum Pertanahan Nasional. 

5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia  

Lahirnya Undang-undang jaminan fidusia dimaksudkan 

untuk menjamin kepastian hukum dalam penggunaan fidusia dan 

menampung kebutuhan hukum bagi dunia usaha terhadap 

pendanaan yang sebagian besar diperolehnya melalui kegiatan 

pinjam memimjam atau kredit. Untuk itulah diperlukan peraturan 

yang jelas lengkap dan komprehensif mengatur penggunaan 

fidusia.  
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Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 adalah tentang 

lembaga jaminan yang disebut fidusia. Jaminan fidusia adalah 

lembaga jaminan yang dapat digunakan untuk mengikat obyek 

jaminan yang berupa jaminan dalam bentuk barang bergerak dan 

benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat 

dibebani hak tanggungan. Obyek jaminan fidusia tetap dalam 

penguasaan pemiliknya. 

Jaminan fidusia telah digunakan di Indonesia sejak masa 

Hindia Belanda sebagai suatu bentuk lembaga jaminan yang lahir 

dari yurisprudensi yang memungkinkan kepada pemberi fidusia 

untuk menguasai barang yang dijaminkan untuk melakukan 

kegiatan usaha yang dibiayai dari pinjaman dengan menggunakan 

jaminan fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu 

barang atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa barang 

yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam 

penguasaan pemiliknya. 

Dalam perkembangan selanjutnya lembaga jaminan ini 

diatur melalui peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 42 

Tahun 1999 dengan berlakunya UU No. 42 Tahun 1999 tersebut 

pengikatan jaminan utang yang dilakukan melalui jaminan fidusia 

wajib memenuhi ketentuan undang-undangnya. Dalam undang-

undang ini barang sebagai obyek jaminan disebut benda. 

Ciri-ciri jaminan fidusia di antaranya adalah memberikan 

hak kebendaan, memberikan hak didahulukan kepada kreditur, 

memungkinkan kepada pemberi jaminan fidusia untuk tetap 

menguasai obyek jaminan utang, memberikan kepastian hukum 

dan mudah dieksekusi. 

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa pengaturan 

hukum jaminan tidak hanya terdapat dalam KUH Perdata 

melainkan juga terdapat di luar KUH Perdata. Dengan demikian 

sumber pengaturan hukum jaminan terdapat dalam KUH Perdata 
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dan beberapa peraturan perundang-undangan di luar KUH Perdata, 

di samping yang mengacu kepada ketentuan dalam hukum adat. 

Secara skematis tempat dan sumber pengaturan hukum jaminan 

tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan berikut ini : 

Piutang     yang 
diistemewakan 
 
Gadai 
 
Hipotik 
 
 
Penanggungan Utang 
 
Perikatan Tanggung 
Menanggung 
 
Perjanjian Garansi 
 
 
 
 
Hipotik atas Kapal 
Laut 
 
 
Hak Tanggungan (UU 
No. 4 Tahun 1996) 
 
 
 
Jaminan Fidusia- ( UU 
No. 42 Tahun 1999) 
 
UU No. 7 Tahun 1992 
Jo. UU No. 10 Tahun 
1998 

 

 

 

Bagan III.   

Tempat dan Sumber Hukum Jaminan 

Tempat dan Sumber 
Hukum Jaminan 

Di dalam  
KUH Perdata 

Di Luar KUH 
Perdata 

Buku Kedua 

Buku Ketiga 

KUH Dagang 

Perundang-
Undangan 

Jaminan Yang 
Terkait dengan 

Jaminan 

Perundang-
Undangan 
Jaminan 
Lainnya 
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Pada prinsipnya pengaturan hukum jaminan yang termuat 

dalam Buku II KUH Perdata menganut sistem tertutup (closed system), 

dalam arti hak-hak kebendaan diatur secara limitatif dan tidak 

enunsiasif, dimana seseorang tidak secara bebas menciptakan hak 

jaminan kebendaan. Penciptaan hak jaminan hanya dapat dilakukan 

dengan atau melalui penunjukan undang-undang atau yurisprudensi. Di 

luar Buku II KUH Perdata dapat dijumpai hak jaminan kebendaan baru 

yang diciptakan pembentuk undang-undang, seperti credietverband, 

oogsverband, hak Tanggungan,dan fidusia. Dengan dianutnya asas 

tertutup oleh Buku II KUH Perdata, maka kita tidak dapat 

memperjanjikan hak jaminan kebendaan di luar dari Buku II KUH 

Perdata.  

Karena Buku II KUH Perdata menganut “sistem tertutup”, 

maka ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal Buku II KUH Perdata 

bersifat memaksa, artinya harus dipatuhi, dituruti, tidak boleh 

disiimpangi dengan mengadakan ketentuan baru mengenai hak-hak 

kebendaan. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga adanya kepastian 

hukum. Sifat absolut dari hak kebendaan ini merupakan salah satu ciri 

hak kebendaan, yang mengharuskan setiap orang untuk menghormati 

hak tersebut.43 

3. Penggolongan Lembaga Jaminan 

Pada umumnya jenis-jenis lembaga jaminan sebagaimana dikenal 

di dalam tata hukum Indonesia dapat digolongkan menurut cara 

terjadinya, menurut sifatnya, menurut obyeknya, menurut kewenangan 

menguasainya dan lain-lain sebagai berikut : 

1) Jaminan yang lahir karena ditentukan oleh undang-undang dan 

jaminan yang lahir karena perjanjian; 

Jaminan yang ditentukan oleh undang-undang ialah 

jaminan yang adanya ditunjuk oleh undang-undang tanpa adanya 

perjanjian dari para pihak yaitu misalnya adanya ketentuan 

                                                 
43 Djuhaendah Hasan dalam Rachmadi Usman, Op.Cit, hlm. 26 
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undang-undang yang menentukan bahwa semua harta benda 

debitur baik benda bergerak maupun benda tetap, baik benda-

benda yang sudah ada maupun yang masih akan ada menjadi 

jaminan bagi seluruh piutangnya. Berarti bahwa kreditur dapat 

melaksanakan haknya terhadap semua benda kreditur, kecuali 

benda-benda yang dikecualikan oleh undang-undang (pasal 1131 

KUH Perdata). 

Demikian juga oleh undang-undang ditentukan bahwa hak 

privilege adalah suatu hak yang diberikan kepada seorang kreditur, 

didahulukan pemenuhannya daripada kreditur-kreditur lain semata-

mata berdasarkan sifat piutangnya. Adapun bermacam-macam 

privilege sudah diatur secara berurutan oleh undang-undang ada 

yang tergolong privilege umum ada yang privilege khusus (pasal 

1134, 1149, 1139 KUH Perdata).  

2)  Jaminan  yang tergolong jaminan umum dan jaminan  khusus  

Pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata pada dasarnya 

memberi jaminan untuk kepentingan kreditur atas perutangan yang 

dibuat dengan debitur. Jaminan tersebut tertuju terhadap semua 

harta debitur. Artinya benda jaminan itu tidak ditunjuk secara 

khusus dan tidak diperuntukkan untuk kreditur, sedang hasil 

penjualan benda jaminan itu dibagi-bagi diantara para kreditur 

seimbang dengan piutangnya masing-masing. 

Jadi jaminan itu timbulnya dari undang-undang. Tanpa 

adanya perjanjian yang diadakan oleh para pihak lebih dulu, para 

kreditur konkuren semuanya bersama-sama memperolah jaminan 

umum yang diberikan oleh undang-undang itu. Ditinjau sifat 

haknya kreditur konkuren mempunyai sifat perorangan, yaitu hak 

yang hanya dapat dipertahankan terhadap orang-orang tertentu, 

sedangkan jaminan khusus timbul karena adanya perjanjian yang 

khusus diadakan oleh kreditur dan debitur yang dapat berupa 

jaminan yang bersifat kebendaan maupun bersifat perorangan. 
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Jaminan yang bersifat kebendaan adalah benda tertentu yang 

dipakai sebagai jaminan, sedangkan jaminan yang bersifat 

perorangan adalah adanya orang tertentu yang sanggup membayar 

atau memenuhi prestasi manakala debitur wanprestasi. 

Dalam praktek perbankan jaminan dilembagakan sebagai 

jaminan khusus yang bersifat kebendaan ialah jaminan hipotik, 

credieverband, gadai, fidusia, jaminan bersifat perorangan 

berwujud : borgtoht (perjanjian Penanggungan), Perjanjian 

Garansi, Perutangan Tanggung menanggung dan sebagainya. 

3) Jaminan yang bersifat kebendaan dan jaminan  yang bersifat 

perorangan 

Hukum perdata mengenal jaminan yang bersifat hak 

kebendaan dan hak perorangan. Jaminan yang bersifat kebendaan 

ialah jaminan yang berupa hak mutlak atas sesuatu benda, yang 

mempunyai ciri-ciri : mempunyai hubungan langsung atas benda 

tertentu dari debitur, dapat dipertahankan terhadap siapapun, selalu 

mengikuti bendanya (droit de suite) dan dapat diperlihatkan 

(contoh hipotik, gadai dan lain-lain).  

Jaminan yang bersifat perorangan ialah jaminan yang 

menimbulkan hubungan langsung pada perorangan tertentu, hanya 

dapat dipertahankan terhadap debitur tertentu, terhadap harta 

kekayaan debitur seumumnya (contoh borgtocht). 

4) Jaminan yang mempunyai obyek benda bergerak dan jaminan atas 

benda tak bergerak 

Lembaga-lembaga jaminan sebagaimana disebutkan di 

dalam buku II sub I KUH Perdata pada dasarnya dapat 

digolongkan kedalam jaminan secara umum dan khusus. 

Sedangkan jaminan secara khusus masih juga terbagi lagi menjadi 

jaminan kebendaan dan jaminan orang atau penanggungan utang 

tidak sepenuhnya memberikan kepastian mengenai pelunasan 

utang, dikarenakan kreditur tidak mempunyai hak mendahulu 
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sehingga kedudukan kreditur tetap sebagai kreditur konkuren 

terhadap kreditur-kreditur lainnya. Hanya pada jaminan kebendaan 

saja kreditur mempunyai hak mendahulu sehingga ia berkedudukan 

sebagai kreditur privilege yang dapat mengambil pelunasan 

terlebih dahulu dari barang jaminan tanpa memperhatikan kreditur-

kreditur lainnya. Kalau pada jaminan kebendaan terjadinya karena 

perjanjian antara kreditur dan debitur maka undang-undang 

memberikan hak istimewa kepada kreditur-kreditur tertentu 

berdasarkan sifat piutangnya. 

Mengenai penggolongan jaminan kebendaan dipengaruhi 

oleh adanya pembagian benda sebagai obyek jaminan. Buku II 

KUH Perdata, membagi harta kekayaan yang berupa barang 

bergerak dan barang tak bergerak.44 

a)  Barang bergerak 

Barang bergerak adalah barang yang karena sifatnya 

dapat berpindah atau, dipindahkan (Pasal 509 KUH Perdata). 

Perpindahannya itu berlangsung tanpa mengurangi nilai 

ekonomi dan tanpa mengubah arti barang tersebut. Contoh 

barang bergerak ialah sandang, pangan, kendaraan, perhiasan, 

mebel, binatang. 

b)  Barang tak bergerak 

Barang tak bergerak adalah barang yang karena sifatnya 

tidak dapat berpindah atau dapat dipindahkan, contohnya 

kondomonium, pertokoan, gudang, KUH Perdata menganggap 

sebagai barang tak bergerak sebagai benda tidak bergerak kapal 

berukuran 20 m3 bruto atau lebih (Pasal 314 ayat (1) KUHD). 

Dalam hukum perdata terutama mengenai hukum jaminan, 

penting sekali arti perbedaan atau pembagian benda bergerak dan 

tidak bergerak. Di mana atas dasar pembedaan tersebut, 

                                                 
44 Abdulkadir Muhammad, Op.Cit. hlm.14. 
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menentukan jenis lembaga jaminan atau ikatan kredit yang mana 

dapat dipasang untuk kredit yang akan diberikan. 

Barang yang bergerak dapat dipakai untuk dijadikan obyek 

jaminan gadai, fidusia. Sedangkan untuk barang tak bergerak dapat 

dipergunakan sebagai obyek jaminan hipotik, hak tanggungan. 

5) Jaminan yang menguasai bendanya dan jaminan tanpa menguasai 

bendanya.45 

4. Subyek Jaminan 

Berbicara tentang subyek jaminan pada dasarnya berkaitan 

dengan pembicaraan tentang hak menjaminkan atau hak subyektif. Oleh 

karena itu, di dalam pembahasan ini sebagaimana dikatakan oleh P. 

Scholten , maka berbicara tentang kewenangan atau bahkan sekelompok 

kewenangan, yang merupakan satu kesatuan dan kewenangan itu adalah 

kewenangan untuk melakukan atau tidak melakukan apa saja, yang di 

dalamnya yang paling penting meliputi kewenangan untuk mengambil 

tindakan pemilikan seperti menjual dan menjaminkan kesemuanya dalam 

batas-batas yang diberikan oleh hukum. 

Dalam konsep harta kekayaan, setiap barang selalu ada 

pemiliknya, yang disebut pemilik barang. Pemilik barang mempunyai hak 

atas barang miliknya yang lazim disebut hal milik. Dalam literatur hukum, 

apabila dijumpai istilah hak milik  itu sama dengan barang milik. 

Ungkapan hati milik Amat itu sama dengan milik Amat, hak milik negara 

sama dengan milik negara. Hak milik  atau barang milik sering disingkat 

milik saja, misalnya setiap persero adalah milik negara. 

Hak atas barang milik adalah hak milik, dirumuskan dalam Pasal 

570 KUH Perdata. Menurut ketentuan pasal ini, hak milik adalah hak 

untuk menguasai dengan bebas dan menikmati dengan sepenuhnya barang 

milik, secara tidak bertentangan dengan undang-undang, tanpa 

mengurangi kemungkinan pencabutan hak untuk kepentingan umum, 

                                                 
45 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum jaminan di Indonesia Pokok-pokok hukum 

jaminan dan jaminan perorangan, Liberty, Yogyakarta, 1980, hlm. 43 
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dengan pembayaran ganti kerugian yang layak dan menurut ketentuan 

undang-undang. 

Menurut ketentuan Pasal 570 KUH Perdata tersebut maka hak 

atas barang tersebut meliputi : 

a.  hak menguasai dengan bebas; 

b. hak menikmati dengan sepenuhnya;  

c.  secara tidak bertentangan dengan undang-undang 

Berdasarkan ketentuan Pasal 570 KUH Perdata kewenangan itu 

sebagai suatu hak yang diakui oleh hukum, tetapi bukan berarti bahwa si 

empunya hak mempunyai kewenangan mutlak untuk melakukan sesuatu, 

karena sebagaimana dikatakan diatas, ia diberikan dalam batas-batas yang 

dibenarkan oleh hukum. 

Hukum melalui hak subyektif di dalam batas-batas suatu wilayah 

tertentu, memberikan kebebasan kepada individu, untuk mengambil atau 

tidak mengambil suatu tindakan tertentu, yang akibat hukumnya 

ditentukan oleh undang-undang. Bahkan kalau individu mengambil 

keputusan atau tindakan hukum yang namanya menutup perjanjian, ia 

bebas untuk menentukan dengan siapa ia akan menutup perjanjian. 

Biasanya di dalam praktek hukum manakala diantara para pihak 

melakukan perikatan, agar pihak kreditur mendapatkan ekstra 

perlindungan hukum, selalu ditimbulkan dengan perjanjian tambahan yang 

berupa perjanjian jaminan kebendaan, yang menimbulkan hak kebendaan, 

agar semakin kuat kedudukan kreditur tersebut. 

Bilamana antara kreditur dengan debitur mengadakan suatu 

perjanjian dan agar kreditur mempunyai yang lebih baik dari sesama 

kreditur konkuren, maka kreditur dapat memperjanjikan hak jaminan 

kebendaan. Agar kreditur mendapatkan hak untuk didahulukan di dalam 

mengambil pelunasan, biasanya kreditur memperjanjikan hak  jaminan 

kebendaan, seperti hipotik, gadai, fidusia, hak tanggungan. Tentunya yang 

menjadi persoalan hukum adalah mengenai siapa yang berwenang 

menjaminkan suatu benda. 
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Pasal 1168 KUH Perdata menyebutkan bahwa hipotik tidak dapat 

diletakkan selainnya oleh yang berwenang menguasai, memindahkan 

tangankan benda yang dibebani. Ketentuan ini merupakan realisasi Pasal 

584 KUH Perdata yang menyatakan  

“Hak milik atas suatu kebendaan tak dapat diperoleh dengan cara lain, 
melainkan dengan cara perlekatan, karena daluarsa, karena pewarisan baik 
menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat dan arena 
penunjukan atau penyerahan berdasar atas suatu peristiwa perdata untuk 
memindahkan hak milik dilakukan oleh seseorang yang berhak berbuat 
bebas terhadap kebendaan itu.  

Ketentuan ini yang di dalam bahasa latin dikatakan Nemo plus 

juris as alium transfere potest quam ipse haberet”46 (tiada seorangpun 

yang dapat menyerahkan hak-haknya kepada orang lain lebih banyak dari 

pada hak yang mereka miliki).”  

Asas ini dapat disimpulkan hipotik hanya dapat diberikan oleh 

pemilik yang wenang menguasai benda jaminan. Jika pemilik tidak 

mempunyai wewenang demikian atau atas terbatas wewenangnya untuk 

memberikan hipotik, maka akan lahir hipotik yang cacat. 

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga dikehendaki syarat wewenang 

menguasai dari pemilik yang melepaskan (vervreemden) haknya. Syarat 

ini disebut oleh pasal 28 ayat (1) huruf c PP No. 10 Tahun 1961, yang 

mengatakan “Kepala Kantor Pendaftaran Tanah (sekarang seksi 

pendaftaran tanah) menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan 

sesuatu hak atas tanah jika orang yang memindahkan, memberikan hak 

baru, menggadaikan atau menanggungkan hak tanahnya itu tidak 

berwenang berbuat demikian “. PP No. 10 Tahun 1961 yang telah diganti 

dengan PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Istilah yang 

dipakai UUPA disini adalah “ wenang berbuat”. Istilah ini tidak tepat 

sebab yang dimaksud adalah “wewenang menguasai”. 

                                                 
46   Pacta Sunt Servanda Dan Rebus Sic Stantibus Dalam Hukum Perjanjian, 

http://pihilawyers.com/blog/?p=16 
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Sebagai alasan, pengertian wenang berbuat 

“handelingsbekwamheid” berlainan dengan pengertian wenang menguasai 

“beschikkingsbevoegheid”. Setiap orang wenang melakukan perbuatan 

hukum kecuali anak-anak yang belum dewasa dan mereka yang diletakkan 

dibawah pengampuan. Untuk melakukan perbuatan hukum mereka harus 

diwakili oleh orang tua atau walinya. Wenang menguasai adalah hak untuk 

mengalihkan dan menjaminkan kekayaan. Seseorang anak tidak mampu 

melakukan perbuatan hukum tetapi wenang menguasai kekayaannya. 

Untuk melakukan perbuatan hukum tetapi wenang menguasai 

kekayaannya. Untuk melakukan perbuatan hukum terhadap kekayaan itu 

ia harus diwakili oleh walinya. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 

wenang yang dimaksudkan adalah wenang menguasai dan wenang 

berbuat, sebagai alasan seseorang yang menguasai belum tentu sebagai 

seorang pemilik (eigenaar) yang belum tentu wenang berbuat. Tetapi jika 

diartikan wenang menguasai dan berwenang untuk berbuat, dapat 

diprediksi sebagai seorang pemilik atas hak kekayaannya atau bendanya. 

Sehingga sebagai seorang pemilik tentu akan wenang untuk berbuat yang 

sekaligus wenang untuk menguasai. Hal tersebut sesuai dengan asas 

bahwa seorang pemilik (eigenaar) yang menguasai 

(beschikingbevoegheid) dan yang berwenang untuk berbuat 

(handelingsbekwanheid, sedangkan seseorang yang bukan pemilik tidak 

wenang menguasai (beschikingsonbevoegheid) dan tidak benar untuk 

wenang berbuat. Sungguhpun demikian terdapat keadaan dimana 

seseorang dinyatakan hilang wewenangnya sebagai pemilik terhadap harta 

kekayaannya. Wewenangnya ini beralih kepada orang lain yang bukan 

pemilik. Hal ini terjadi misalnya dalam kepailitan. Wenang menguasai 

kekayaan seseorang yang pailit dialihkan kepada kuratornya. 

Realisasi dari ketentuan itu juga berlaku terhadap lembaga 

jaminan fidusia, apakah debitur pemberi jaminan fidusia bukan orang yang 
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menguasai kewenangan menguasai terhadap benda jaminan fidusia, berarti 

perjanjian jaminan fidusia yang dilahirkan adalah cacat hukum. 

Oleh karena itu, sebelum mengikat perjanjian fidusia, harus 

diselidiki terlebih dahulu apakah pihak pemberi jaminan fidusia adalah 

pemilik yang wenang menguasai bendanya atau hanya sebagai pemegang 

saja. Hal ini harus juga dinyatakan secara tegas dalam akte jaminan 

fidusia. 

Dari pernyataan para debitur fidusia tersebut diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa pengertian kewenangan menguasai terhadap benda 

jaminan fidusia meliputi dua hal yakni, Pertama debitur pemberi jaminan 

fidusia adalah pemilik hak atas benda yang diikuti dengan bukti adanya 

hak tersebut. Kedua, debitur pemberi jaminan fidusia adalah pemilik 

benda secara fisik, tetapi hak atas benda tersebut masih milik orang lain. 

5. Obyek Jaminan 

Pada dasarnya obyek jaminan baik yang merupakan jaminan yang 

bersifat kebendaan maupun jaminan. Perorangan adalah kebendaan, 

sedangkan yang dimaksud dengan kebendaan menurut Pasal 499 KUH 

Perdata menyatakan : 

“ Menurut paham undang-undang yang dinamakan kebendaan 

adalah, tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak 

milik “. 

Dari beberapa kebendaan yang ada menurut sistem hukum benda 

dibedakan kedalam, benda bertubuh dan tidak bertubuh, benda bergerak 

dan tidak bergerak, (Pasal 503, 504 KUH Perdata). Pembedaan benda 

seperti tersebut mempunyai arti penting berkaitan dengan, penyerahan, 

kadaluarsa, dan pembebanan atas kebendaan tersebut. 

Berkaitan dengan adanya pembebanan kedalam jenis kebendaan 

diatas, dalam pembebanan dikenal adanya jaminan umum dan jaminan 

khusus. 

Jaminan umum artinya benda yang dipergunakan sebagai jaminan 

tidak ditunjukkan secara khusus. Seperti jaminan perorangan (borgtocht) 
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benda yang dipakai obyek jaminan adalah benda sebagaimana disebutkan 

dalam Pasal 1131 KUH Perdata. Jaminan khusus adalah jaminan yang 

obyeknya ditunjukkan secara khusus. Seperti Hipotik, credietverband, hak 

tanggungan, gadai, dan fidusia. 

Obyek hipotik benda yang tidak bergerak baik berupa hak-hak 

atas tanah maupun benda tidak bergerak bukan tanah. Obyek hipotik yang 

berupa tanah, dengan berlakunya UUPA tahun 1960 dan sebelum 

terbentuknya PP No. 10 tahun 1961 berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria No. 2 tahun 1960 pasal 26, diadakan penggolongan-penggolongan 

mengenai hak-hak atas tanah mana yang dapat dibebani hipotik dan mana 

yang dapat dibebani credietverband. 

Hak-hak tanah yang dapat dibebani hipotik adalah : hak milik, 

hak guna bangunan, hak guna usaha yang berasal dari konversi tanah hak-

hak tanah barat, yaitu hak eigendom, hak postal, dan hak erfpacht. Hak 

tanah yang dapat dibebani credietverband ialah hak milik, hak bangunan, 

hak guna usaha yang berasal dari hak-hak tanah adat.47 

Dengan berlakunya UU No. 4 tahun 1996, obyek hipotik tidak 

lagi berupa hak-hak atas tanah, tetapi hanya berupa benda-benda bergerak 

diluar hak-hak atas tanah. Seperti kapal laut yang berukuran 20m3 atau 

lebih sebagaimana diatur di dalam buku kedua KUH Dagang. 

1) Obyek Hak Tanggungan  

Pada tanggal 9 April 1996 telah diundangkan Undang-

undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas tanah. 

Obyek hak tanggungan dapat kita simpulkan dari judul undang-

undang hak tanggungan dan mendapat penegasan dalam pasal 4 

undang-undang hak tanggungan, yang menyatakan : 

a)  Hak atas tanah yang dapat dibebani dengan hak tanggungan 

adalah : 

-  hak milik 

-  hak guna usaha 

                                                 
47 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, h.15 
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-  hak guna bangunan. 

b)  Selain hak-hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) hak 

pakai atas tanah negara yang menurut ketentuan yang berlaku 

wajib didaftar dan menurut sifatnya dapat dipindahkan dapat 

juga dibebani dengan hak tanggungan. Disamping itu menurut 

pasal 4 ayat (3) undang-undang hak tanggungan menyatakan : 

c)  Hak tanggungan dapat juga dibebankan pada hak atas tanah 

berikut bangunan, tanaman, dan hasil karya yang telah ada dan 

akan ada menjadi satu kesatuan dengan tanahnya, dan 

merupakan milik pemegang hak milik atas tanah yang 

pembebanannya dengan tegas dinyatakan dalam akte pemberian 

hak tanggungan yang bersangkutan. 

Dengan ketentuan pasal 4 tersebut diatas obyek hak 

tanggungan  adalah hak-hak atas tanah, dan dapat juga yang ada 

diatas tanah yang menjadi kesatuan dengan tanah asal dengan tegas 

dinyatakan di dalam perjanjian. 

2) Obyek Gadai 

Menurut Pasal 1150 KUH Perdata 

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas 
suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh orang 
yang berpiutang atau oleh orang lain atas namanya, dan yang 
memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil 
pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan darpada orang-
orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk 
melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk 
menyelamatkan setelah barang itu digadaikan.” 

Dari pasal tersebut dapat diketahui bahwa obyek gadai 

adalah benda-benda bergerak. Kemudian lebih lanjut ditentukan 

dalam Pasal 1152 KUH Perdata tentang jenis benda bergerak yang 

bagaimana dapat menjadi obyek gadai, adalah : 

“Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang 

bawa diletakkan dengan membawa barangnya gadai di bawah 

kekuasaan seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh 

kedua belah pihak.” 
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Dengan adanya penyebutan atas benda-benda bergerak dan 

atas utang-piutang atas bawa, dapat disimpulkan bahwa gadai dapat 

diletakkan pada benda bergerak yang berwujud dan benda yang 

tidak berwujud. Cara meletakkan gadai atas benda yang tidak 

berwujud yang dilakukan selain dengan endosemen48 juga dengan 

penyerahan suratnya, sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 1152  

KUH Perdata. 

3) Obyek fidusia 

Dengan mengacu pada Pasal 1 butir 2 dan 4 serta Pasal 3, 

undang-undang Jaminan Fidusia, dapat dikatakan bahwa yang 

menjadi obyek jaminan fidusia adalah benda apapun yang dapat 

dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda itu dapat berupa 

benda berwujud maupun tidak berwujud, terdaftar maupun tidak 

terdaftar, bergerak maupun tidak bergerak, dengan syarat bahwa 

benda tersebut tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

1996 tentang Hak Tanggungan atau hipotik sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 314 KUH Perdata jis pasal 1162 KUH Perdata.   

 

C. Tinjauan Tentang Teori-Teori Hukum  

Hak cipta bagian dari hak intelektual di Indonesia, mendapat 

pengaturan secara substantif tumbuh dari ketentuan nasional maupun 

pengaruh internasional. 

Apabila ditelusuri lebih jauh, hak kekayaan intelektual merupakan 

bagian dari hukum benda49. Benda dalam kerangka hukum perdata 

                                                 
48 Endosemen merupakan pengalihan hak kepada orang lain atas surat berharga yang dapat 

dialihkan (negotiable instrument ), misalnya cek, wesel dengan cara membubuhkan nama dan 
tanda tangan di halaman belakang surat berharga tersebut (endorsement), 
http://www.bi.go.id/web/id/Kamus.htm?id=E&start=1&curpage=2&search=False&rule=forward 

49 Muhammad Djumhana dan Djuebaedillah, Hak milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan 
Prakteknya di Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 23. 
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diklasifikasikan ke dalam pengelompokan benda berwujud (materiel) dan 

tidak berwujud (immateriel)50. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad yang 

menyatakan bahwa “ yang dimaksud dengan barang (tangible good), adalah 

benda materiil yang ada wujudnya karena dapat dilihat dan diraba, misalnya 

kendaraan, sedangkan yang dimaksud dengan hak (intangible good), adalah 

benda immateriel yang tidak ada wujudnya karena tidak dapat diraba dan 

dilihat, misalnya HKI51. 

Sama halnya dengan Hak kekayaan lainnya berupa merk atau paten 

sebagai hak kebendaan, hak cipta secara eksplisit disebut sebagai benda 

bergerak dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak cipta. 

Sama dengan Hak Milik Intelektual lainnya, hak cipta sebagai hak 

kebendaan immateriel juga dapat beralih dan dialihkan. Ini suatu bukti bahwa 

UUHC tahun 2002 telah mengikuti prinsip-prinsip hukum benda yang dianut 

oleh seluruh negara di dunia dalam penyusunan undang-undang hak ciptanya. 

Sebagai hak kebendaan immateriel, hak cipta harus pula dihormati 

sebagai hak pribadi pemakainya. Istilah hak kebendaan dalam bahasa belanda 

disebut “Zakelijkrecht”. 

Menurut Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, memberikan pengertian hak 

kebendaan yakni hak mutlak atas suatu benda dimana hak itu memberikan 

kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga.52 

Wujud dari penghormatan hak pribadi adalah diakuinya oleh undang-

undang tentang keberadaan hak milik, apakah itu hak milik atas benda 

material ataupun hak milik atas benda immateriil seperti hak cipta. Hak milik 

sebagai hak kebendaan yang paling sempurna tentu saja jika dibandingkan 

dengan hak kebendaan yang lain memberikan kenikmatan yang sempurna pula 

                                                 
50  Mariam Darus Badrulzaman, Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, Bandung, 1994,  

hlm. 34. 
51  Abdulkadir Muhammad, Hukum Harta Kekayaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, 

hlm. 34. 
52  Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Op.Cit, hlm. 24. 
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kepada pemiliknya. Salah satu wujud pengakuan dari hak kebendaan yang 

sempurna itu adalah, diperkenankannya oleh undang-undang hak kebendaan 

itu beralih atau dialihkan oleh si pemilik.53 

Selanjutnya bentuk peralihan hak cipta menurut Pasal 3 ayat 2 UUHC 

tahun 2002, yang berbunyi : 

“Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 
sebagian karena:  
a. Pewarisan;  
b. Hibah;  
c. Wasiat;  
d. Perjanjian tertulis; atau  
e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.”  
Dengan memperhatikan ketentuan pasal 3 ayat (2) UUHC tidak 

disebutkan secara tegas bahwa hak cipta dapat dipergunakan sebagai obyek 

jaminan. Dengan demikian kepastian hukum didalam memberikan 

penghormatan terhadap karya intelektual kurang terjamin. 

Sehubungan dengan adanya kekurang tegasan pengaturan cipta untuk 

dijadikan obyek jaminan, maka patut mengingat seperti yang dikatakan oleh 

seseorang filsuf hukum mencari hakekat daripada hukum, dia ingin 

mengetahui apa yang ada dibelakang hukum, mencari apa yang tersembunyi 

dibelakang hukum, dia menyelidiki kaedah-kaedah hukum sebagai 

pertimbangan nilai, dasar-dasar hukum sampai dasar-dasar filsafat yang 

terakhir. Dia berusaha untuk mencapai “akarnya” dari hukum. Sedangkan, 

tugas teori hukum menurut Radbruch ialah membikin jelas nilai-nilai serta 

postulat-postulat hukum sampai kepada landasan filosifisnya yang tertinggi.54 

Telaah terhadap prinsip hukum atau asas-asas hukum merupakan unsur 

yang penting dan pokok dari peraturan hukum, bahkan menurut Satjipto 

Raharjo asas hukum merupakan “jantungnya” peraturan hukum.55 

                                                 
53  Mariam Darus Badrulzaman, Mencari Sistem Hukum Benda Nasional, Alumni, 

Bandung, 1983, hlm. 43 
54 Materi perkuliahan teori hukum Adi Sulistyono Universitas Sebelas Maret, 2008 
55 Ibid. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 47 

Pada pokoknya asas hukum berubah mengikuti kaedah hukumnya, 

sedangkan hukum akan berubah mengikuti perkembangan masyarakat, 

sehingga terpengaruh oleh waktu dan tempat.56 

Menurut, Peter Mahmud Marzuki, asas-asas hukum dapat saja timbul 

dari pandangan akan kepantasan dalam pergaulan sosial yang kemudian 

diadopsi oleh pembuat undang-undang sehingga menjadi aturan hukum akan 

tetapi tidak semua asas hukum dapat dituangkan menjadi aturan hukum. 

Meskipun demikian asas hukum tidak boleh diabaikan begitu saja melainkan 

harus tetap dirujuk. Apabila asas-asas hukum ini tidak disebut dengan jelas 

dalam undang-undang, maka asas hukum dapat dicari dengan cara 

membandingkan antara beberapa peraturan perundang-undangan yang diduga 

mengandung “persamaan”, dan berdasarkan penafsiran menurut sejarah 

pembuat undang-undang itulah asas hukum yang menjadi dasar peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan.57 Persamaan yang dikehendaki 

pembuat undang-undang itulah asas hukum yang menjadi dasar peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan.58 

Oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut diatas sangatlah berguna 

untuk menganalisis berbagai permasalahan berkaitan dengan hak cipta sebagai 

jaminan utang dalam perspektif hukum jaminan indonesia, agar ditemukan 

alasan yang lebih kuat untuk menerima hak cipta sebagai jaminan utang. 

Menurut Asser, mencari asas adalah kegiatan intelektual dan juga 

kegiatan yang terpenting dari ilmu hukum, karena asas itu harus dilacak dalam 

sistem positif, yaitu keseluruhan aturan hukum, yang disitu tidak ditegaskan 

asasnya, dan asas itu harus dikaji terhadap keseluruhan itu jika pernyataan 

asasnya sudah terjadi, akan tetapi sekaligus sepenuhnya irrasional, karena 

hanyalah apa yang oleh peneliti sendiri diterima sebagai nyata dimata 

kesadaran susilanya dapat diakui sebagai asas.59 

                                                 
56 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (suatu Pengantar), cet. Ketiga, Liberty, 

Yogyakarta, 1991, hlm. 32 
57 Peter Mahmud Marzuki, “Batas-Batas Kebebasan Berkontrak”, dalam yuridika, vol. 18 

no.3 
58 Satjipto Raharjo, Ilmu hukum, cet. kedua, Alumni, Bandung. 1986.  hlm. 85 
59  Asser dalam Made Suksma Prijandhini Devi Salain. Op.Cit. hlm. 56 
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Hak jaminan mempunyai arti penting, kala kekayaan yang dimiliki 

debitur tidak mencukupi semua hutangnya, sedangkan pada prinsipnya semua 

kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan utang. Oleh karena itu benda 

sebagi jaminan seharusnya benda-benda yang dapat dialihkan dan mempunyai 

nilai jual (ekonomis).60terutama sangat penting sekali manakala debitur cidera 

janji kemudian kreditur tersebut akan melaksanakan eksekusi atas benda 

tersebut ternyata benda yang dijaminkan tidak dapat dialihkan dan tidak 

mempunyai nilai jual, hal tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditur. 

Suatu benda dijadikan jaminan adalah merupakan itikad baik debitur, 

guna memastikan pelunasan utangnya sebagaimana yang tertuang dalam 

perjanjian pokoknya akan terselesaikan dengan baik, sedangkan kreditur 

menjadi yakin akan niat baik debitur, jika ada benda tertentu yang memiliki 

nilai ekonomis yang diikat dalam perjanjian yang dikenal dengan jaminan 

kebendaan. Kalau jaminan obyeknya benda tetapi benda tersebut tidak 

mempunyai nilai ekonomis, ini bukan jaminan kebendaan melainkan jaminan 

perseorangan. Jaminan haruslah dikuasai hak hukumnya secara sah oleh 

debitur atau penjamin, serta dapat diterima oleh kreditur karena jaminan 

tersebut dianggap bernilai, sehingga kalau debitur atau penjamin, tidak ingin 

kehilangan barang jaminannya tersebut maka debitur harus melunasi 

utangnya. Demikian pula kreditur berharap bahwa penjualan barang jaminan 

dapat menyelesaikan piutangnya secara wajar manakala debitur wanprestasi. 

Realisasi penjaminan juga selalu berupa menguangkan benda-benda 

jaminan jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa 

yang menjadi hak pihak yang menguntungkan (si pihak yang berpiutang atau 

kreditur). Jadi, yang dijamin adalah selalu: pemenuhan suatu kewajibanyang 

dapat dinilai dengan uang. Oleh karena itu, maka barang yang dapat dijadikan 

jaminan haruslah suatu benda atau suatu hak yang dapat dinilai dengan uang. 

Faktor nilai uang atau ekonomis tetap merupakan faktor yang penting 

dalam perikatan, dalam arti bahwa semua perikatan yang prestasinya 

mempunyai nilai uang atau ekonomis adalah perikatan sebagaimana dimaksud 

                                                 
60  J. Satrio,  Op.Cit, h. 13 
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oleh Buku III KUH Perdata, sehingga benda atau suatu hak dapat dijadikan 

jaminan adalah hak atau benda yang mempunyai nilai ekonomis, benda itu 

juga harus dapat dialihkan kepada orang lain. Lebih jelas dikatakan oleh 

Soebekti, bahwa menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian 

kekuasaan atas benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah 

kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan cara 

menjual, menukar, atau menghibahkan, dan bahkan yang tepat bagi 

kemungkinan untuk benda dapat dijadikan jaminan adalah benda yang dapat 

dialihkan. Jadi, kriterianya bukan hanya ius in rem (zakelijk recht) saja yang 

dapat dijadikan dijaminkan, melainkan juga ius in personaam (persoonlijk 

recht) dapat dijadikan jaminan adalah dapat dialihkan. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, permasalahan yang timbul terkait 

dengan penggunaan hak cipta sebagai utang menggunakan beberapa teori 

yaitu teori hukum alam, teori perlindungan hak, teori hukum positif, teori 

hierarki hukum dan teori hukum responsif. 

1. Teori Hukum Alam 

 Aristoteles mengatakan bahwa pemilikan harta pribadi dalam 

suatu negara menunjukkan adanya kebebasan yang diberikan dan dijamin 

oleh negara itu bagi setiap warganya. Hal ini   diartikan sebagai kebebasan 

warga negara menikmati kesenangan dan kebahagiaan atas pemilikan harta 

pribadi itu.  Apabila warga negara dilarang mempunyai hak milik pribadi, 

ini berarti warga  negara tidak memiliki kebebasan dan penghapusan harta 

milik pribadi merupakan pemerkosaan terhadap kebebasan warga negara.  

Hal ini sejalan dengan pendapat Hippodamus dari Miletus, yang mengaju- 

kan proposal sistem penghargaan (reward system) bagi mereka yang 

berjasa membuat penemuan yang berguna bagi masyarakat. Menurut 

Hippodamus dalam proposalnya bahwa: “If you reward the creators of 

useful things, you get more useful things (jika anda menghargai pencipta 

sesuatu yang berharga, maka anda akan memperoleh sesuatu yang lebih 

berharga). 
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Menurut Thomas Aquinas (1225-1274) manusia sebagai citra Allah 

mempunyai relasi langsung dengan barang-barang eks-ternal karena 

pemilikan barang-barang eksternal merupakan dasar bagi perkembangan 

dan aktivitas kepribadian manusia oleh karena itu suatu temuan dapat 

dihargai dan dijadikan milik pribadi.  Pada milik bersama, manusia 

cenderung bersikap acuh tak acuh, tidak peduli dan kurang bertanggung 

jawab.  Setiap orang saling menunggu dan saling melempar tanggung 

jawab sehingga jaminan adanya keteraturan hidup bersama sangat kecil. 

Dengan menguasai dan mengembangkan milik pribadi, manusia dapat 

juga :  

a.   membebaskan dirinya dari ketergantungan pada orang lain tetapi 

bersamaan dengan itu ia sekaligus dapat menjalin hubungan setara 

dengan orang lain secara sehat tanpa harus membuatnya tergantung  

b.   tergugah dan disapa. Ia akan keluar dari dirinya dan menyapa orang 

lain dalam kelainannya untuk membantu nya sehingga berkembang 

bersama dengan orang lain. 

Selanjutnya Hugo de Groot atau Grotius (1583-1645)  kurang 

sependapat dengan adanya penghargaan atas hasil penemuan seseorang.  

Menurut Grotius, segala sesuatu dalam alam ini adalah milik bersama, 

termasuk alam atau dunia, untuk digunakan secara bersama oleh umat 

manusia. Maka “tidak ada hal seperti milik pribadi dalam tatanan 

alamiah”, dan karena itu, “di mata alam tidak ada perbedaan dalam 

kepemilikan.”   Pengertian milik bersama bukan berarti bahwa semua 

orang adalah pemilik segala barang dia-alam ini, melainkan bahwa 

semua orang boleh menggunakan barang-barang alam demi 

kepentingannya. Barang milik bersama terbuka untuk digunakan oleh 

siapa saja karena semua manusia mempunyai hak yang sama untuk 

menggunakan semua yang disediakan oleh alam. Akan tetapi, sesuatu 

bisa menjadi milik pribadi, dalam pengertian bahwa seseorang bisa 

mempunyai hak untuk menggunakan secara pribadi barang milik 

bersama. Pengertian seseorang memiliki sesuatu, adalah ia “mempunyai 
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kemampuan untuk menggunakan secara tepat milik bersama (umum)”, 

dan bukannya bahwa sesuatu menjadi miliknya “sedemikian rupa 

sehingga tidak mungkin menjadi milik individu lain mana pun juga.” 

 Grotius membedakan hak milik pribadi dengan “apa yang 

menjadi bagian dari pribadi seseorang” atau suum (miliknya).  Yang 

dimaksud dengan suum mencakup kehidupan seseorang, anggota 

tubuhnya, kebebasannya, dan juga mencakup nama baik serta 

kehormatannya. Semuanya ini merupakan hak asasi karena terlepas dari 

hukum positif dan menjadi bagian serta milik seseorang sebelum orang 

tersebut memiliki barang-barang milik pribadi. Suum ditetapkan dan 

ditentukan oleh hukum kodrat bukan oleh hukum sipil dan sudah ada 

sebelum hukum positif. Untuk itu hukum kodrat menghendaki agar 

suum dilindungi, dihargai dan dijamin. Konsekuensinya setiap 

pelanggaraan atas suum akan dianggap sebagai suatu ketidakadilan; 

karena itu, tidak boleh ada orang yang merenggut suum orang lain.  

Pembedaan ini tidak bermaksud untuk mengemukakan bahwa keadilan 

hanya melindungi suum, sebagaimana dalam salah satu aturan ke-

adilannya yang menegaskan bahwa “jangan biarkan siapa pun 

mengambil barang milik yang telah dijadikan barang milik orang lain” 

dan sebaliknya “mengambil  barang milik orang lain secara tidak sah 

pada hakikatnya merupakan suatu ketidakadilan.  Keadilan terletak 

dalam sikap menahan diri agar tidak sampai melanggar suum dan 

barang milik pribadi orang lain.   

Menurut  Grotius,   milik   pribadi  itu  diperoleh   melalui  

pekerjaan atau occupation, “Persis seperti hak untuk menggunakan 

barang-barang yang bersangkutan, awal mulanya diperoleh melalui 

kegiatan mengurus dan menjaga barang-barang fisik tersebut demikian 

pula sangat didambakan bahwa setiap milik pribadi dari masing-masing 

orang harus diperoleh, sebagaimana adanya, melalui kegiatan yang 

sama.” Diawali melalui bekerja mengurus dan menjaga barang-barang 

fisik tertentu, seseorang kemudian bisa mengklaim secara sah atas 
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barang-barang tersebut sebagai milik pribadinya. Grotius berpendapat 

bahwa ada milik bersama tetapi digunakan untuk kepentingan pribadi 

sedang  menurut Thomas Aquinas, ada milik pribadi tetapi digunakan 

juga untuk kepentingan bersama.   

Grotius sebagai peletak dasar hukum alam yang rasional, 

mengemukakan bahwa sifat khas manusia adalah ingin hidup tenang 

dan bermasyarakat yang penuh damai. Agar tercipta kedamaian, maka 

hak milik pribadi bukan merupakan suatu hak alamiah tapi diberikan 

dan dijamin oleh hukum sipil yang dibuat sesuai dengan pola rencana 

alam. Ini berarti Hak milik pribadi sejalan dengan hukum kodrat dan 

ditetapkan oleh manusia berdasarkan kesepakatan bersama. Manusia 

dalam keadaannya yang alamiah semakin mengetahui keadaan dan 

barang milik mereka masing-masing serta barang milik orang lain. 

Cepat atau lambat, hal ini menimbulkan persaingan di antara manusia 

yang menjurus kepada pertikaian satu sama lain. Untuk mengatasi 

situasi ini, manusia lalu membuat persetujuan diantara mereka 

mengenai milik pribadi. Oleh karena itu, pranata milik pribadi tidak 

muncul secara alamiah, melainkan muncul berdasarkan persetujuan 

tertentu.  Menurut Sonny Keraf, sebetulnya hak milik pribadi menurut 

Grotius, bukan muncul dari kesepakatan bersama tetapi muncul 

bersamaan dengan kerja manusia.  Hanya saja legitimasi (sosial) nya 

yang muncul dari persetujuan bersama. Persetujuan bersama atau 

hukum positif tidak memberikan dan membagikan hak milik pribadi, 

melainkan hanya mensahkan hak milik pribadi yang telah diperoleh 

melalui kerja seseorang.61  Berdasarkan inilah maka hak cipta juga 

merupakan hak milik  pribadi yang telah diatur dan disahkan dalam UU 

No. 19 Tahun 2002. 

                                                 
61 Padma D Liman, http://gagasanhukum.wordpress.com/2009/04/09/prinsip-hukum-

perlindungan-rahasia-dagang-bagian-iii/ 
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Teori hukum alam Grotius sebagai salah satu tokohnya 

memaparkan ada 4 (empat) norma dasar yang terkandung dalam hukum 

alam, yaitu :62 

1.  kita harus menjauhkan diri dari kepunyaan orang lain; 

2.  kita harus mengembalikan harta kepunyaan orang lain yang berada 

di tangan kita beserta hasil dari benda orang lain yang sudah kita 

nikmati; 

3.  kita harus menepati janji-janji yang kita buat; 

4.  kita harus mengganti kerugian yang disebabkan oleh kesalahan kita, 

lagi pula kita harus dihukum apabila perbuatan kita pantas 

disalahkan. Konsep pemikiran Grotius mendasari munculnya 

beberapa teori seperti teori kontrak, teori perbuatan melawan hukum 

dan teori hak milik. 

Berdasarkan landasan teori hukum alam, menempatkan hak cipta 

sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau 

pemegang hak cipta untuk menggunakan hak cipta tersebut memiliki nilai 

dihadapan orang lain yang membutuhkannya. Penggunaan hak cipta orang 

lain dapat terjadi bila didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang sesuai 

dengan ketentuan, ketertiban, ketertiban umum yang baik. 

Teori hukum alam yang terpenting dan pasti yaitu diilhami oleh 

gagasan, yakni gagasan perihal tatanan universal yang mengatur seluruh 

umat manusia, dan gagasan tentang hak-hak individu. Gagasan dasarnya 

adalah bahwa kekayaan intelektual merupakan milik kreator, karena hak 

kekayaan intelektual melindungi orang-orang yang kreatif, oleh karena itu 

pengambilan dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya 

adalah tindakan yang tidak dapat dibenarkan, karena melanggar ajaran 

moral yang baik. Arti pertama istilah moral adalah keseluruhan kaidah dan 

nilai berkenaan dengan ikhwal”baik” atau perbuatan baik manusia. Istilah 

“baik” juga bermakna ganda, “baik” dapat memiliki muatan moral dan 
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dalam arti “baik”, juga dapat memiliki suatu muatan yang netral.63 Doktrin 

tersebut oleh lembaga hak kekayaan intelektual diadopsi untuk 

memberikan landasan guna memberikan perlindungan bagi individu 

pemilik hak kekayaan intelektual, agar hak-haknya tidak dilanggar oleh 

orang lain. Namun doktrin hukum alam yang disebutkan diatas bersifat 

lebih luas daripada sekedar melindungi individu pemilik hak kekayaan 

intelektual, doktrin itu juga dapat diterapkan untuk melindungi hak-hak 

lainnya. 

2. Teori Perlindungan Hak 

Pada awalnya perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi 

memberi pengaruh yang besar terhadap masalah HKI. Pengaruh tersebut 

tidak lagi terbatas kepada obyek hak milik, tetapi juga mempengaruhi 

doktrinnya, misalnya dengan perkembangan tehnologi pembuatan “micro 

chip” atau semi konduktor, berkembang pula obyek yang perlu dilindungi 

di bidang HKI.64 

Hak Kekayaan Intelektual merupakan bagian hukum harta benda 

(hukum kekayaan). HKI bersifat sangat abstrak dibandingkan dengan hak 

atas benda bergerak pada umumnya. Seperti hak kepemilikan atas tanah, 

kendaraan, dan property lainnya yang dapat dilihat dan berwujud. 

‘Intellectual Property’65 is a rather awkward term that denote 
several distinct bodies of law, including the law of patents, copyrights, 
trademarks, trade secrets and so-called rights of publicity. These laws 
protect diverse types of intangible products of the human intellect, such as 
biotechnology inventions, digitalized music, consumer product brand 
names and industrial know-how – hence the term ‘intellectual’. They 
provide ‘property-like’ protection for such intangibles by granting the 
owner of intellectual property rights the ability to exclude others from 
using their intellectual property, at least to a certain extent and, usually, 
for a limited period of time (Hetcher, 2002).  

' Kekayaan intelektual’ adalah suatu istilah menandakan beberapa 

bagian dari hukum, termasuk hukum dari hak paten, hak cipta, merek 

                                                 
63 Arief Sidharta dalam Made Suksma Prijandhini Devi Salain, Op.Cit. hlm. 22 
64 Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Op.Cit, hlm.8 
65 William T. Gallagher, 2008, Intellectual Property,   http://papers.ssrn.com/sol3/ papers. 
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dagang, rahasia dagang dan yang disebut hak-hak dari publisitas. Hukum 

ini melindungi jenis-jenis berbeda dari produk-produk yang tak terukur 

dari akal manusia, seperti penemuan-penemuan bioteknologi, musik 

digital, merek dagang produk konsumsi dan ketrampilan industri -

karenanya istilah 'intelektual'. Mereka menyediakan 'seperti harta' 

perlindungan untuk   yang tak terukur seperti itu dengan pengabulan 

pemilik dari hak Kekayaan intelektual, kemampuan itu untuk 

mengeluarkan/meniadakan yang lain dari menggunakan harta kekayaan 

intelektual mereka, sedikitnya sampai taraf tertentu dan, biasanya, karena 

suatu dibatasi periode waktu (Hetcher, 2002).  

Menurut David J Bainbridge, HKI adalah hak atas kekayaan yang 

berasal dari karya intelektual manusia yaitu hal yang berasal dari hasil 

kreatif yaitu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam 

berbagai bentuk karya, yang bermanfaat serta berguna untuk menunjang 

kehidupan manusia, dan mempunyai nilai ekonomis.66 

Dalam konsep ilmu hukum, HKI dianggap ada dan mendapat 

perlindungan hukum jika ide dan kemauan intelektual manusia tersebut  

telah diwujudkan dan diekspresikan dalam suatu bentuk karya atau hasil 

yang dapat dilihat, didengar, dibaca maupun digunakan secara praktis. 

Wujud nyata dari kemampuan intelektual manusia tersebut dapat dilihat 

dalam bentuk penemuan tehnologi, ilmu pengetahuan, karya cipta seni dan 

sastra, serta karya-karya desain. 

Demikian juga halnya dibidang hak cipta yang merupakan salah 

satu jenis dari HKI, karya-karya cipta di bidang ilmu pengtahuan, seni, dan 

sastra pada dasarnya adalah karya intelektual manusia yang dilahirkan 

sebagai perwujudan kwalitas rasa, karsa dan ciptanya. Selain itu karya 

cipta tidak hanya sekedar lahir semata-mata hasrat perasaan, naluri dan 

untuk kepuasan batin penciptanya sendiri. Karya tersebut sebenarnya juga 

dilahirkan karena keinginan untuk mengabdikan kepada suatu nilai atau 

yang dipujanya kepada lingkungan maupun kepada manusia di 
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sekelilingnya. Akhirnya dapat dijelaskan bahwa hak cipta, adalah hak 

khusus yang diberikan oleh pemerintah kepada seseorang yang telah 

menciptakan sesuatu berdasarkan pemikiran atau keahliannya dalam 

bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. 

Menurut Killer dan David, pemberian hak cipta didasarkan pada 

kriteria keaslian atau kemurnian (originallity),  yang penting ciptaan 

tersebut benar-benar berasal dari pencipta yang sebenarnya, dan bukan 

merupakan hasil jiplakan atau peniruan dari karya pihak lain.67 

Konsep perlindungan HKI yang tertuang dalam  perundang-

undangan belum berakar dari sistem hukum asli indonesia yang lazim 

menganut sistem hukum komunal, melainkan sistem perlindungan HKI 

berasal dari negara barat yang konsep perlindungannya adalah individual 

right . Konsep hukum yang menekankan betapa pentingnya diberikan 

perlindungan hukum kepada siapa saja yang telah menghasilkan suatu 

karya yang mempunyai nilai ekonomi yang tinggi, yang mana  karya 

tersebut lahir dari proses yang sangat panjang penuh pengorbanan berupa 

tenaga, waktu maupun uang. 

Menurut Robert M. Sherwood ada beberapa teori yang mendasari 

perlunya perlindungan terhadap HKI adalah :  

1) Reward theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam berupa 

pengakuan terhadap karya intelektual yang telah dihasilkan oleh 

seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau pendesain harus 

diberikan penghargaan sebagai imbalan atas upaya-upaya kreatifnya 

dalam menemukan/ menciptakan karya-karya intelektual tersebut. 

2) Recovery theory, teori ini sejalan dengan prinsip yang menyatakan 

bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah mengeluarkan waktu, 

biaya serta tenaga dalam menghasilkan karya intelektualnya harus 

memperoleh kembali apa yang telah dikeluarkannya tersebut. 
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3) Incentive theory, teori yang sejalan dengan teori reward, yang 

mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan insentif 

bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. Berdasarkan teori 

ini insentif perlu diberikan untuk mengupayakan terpacunya kegiatan-

kegiatan penelitian berikutnya dan berguna. 

4) Risk theory, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil karya 

yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam rangka 

penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat berisiko terhadap 

nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, terlebih dia telah 

mengelurkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak sedikit. 

5) Economic growth stimulus theory, mengakui bahwa perlindungan atas 

HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan yang 

dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah keseluruhan tujuan 

dibangunnya suatu sistem perlindungan atas HKI yang efektif. 

Sedangkan Anthony D’Amato dan Doris Estelle Long 

mengemukakan  teori mengenai perlindungan HKI sebagai berikut.68  

1) Prospect theory 

  Merupakan salah satu teori perlindungan HKI di bidang paten. 

Dalam hal seorang penemu menemukan penemuan besar yang sekilas 

tidak begitu manfaat yang besar namun kemudian ada pihak lain yang 

mengembangkan penemuan tersebut menjadi suatu temuan yang 

berguna dan mengandung unsur inovatif, penemu pertama berdasarkan 

teori ini akan mendapat perlindungan hukum atas temuan yang 

pertama kali ditemukannya tersebut. Dalam hal ini penemu pertama 

mendapatkan perlindungan berdasarkan asumsi bahwa pengembangan 

penemuannya tersebut oleh pihak selanjutnya hanya merupakan 

aplikasi atau penerapan dari apa yang ditemukannya pertama kali. 

 

 
                                                 

68 Ranti fauza Mayana dalam Jannati, Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Terhadap 
Traditional Knowledge Guna Pembangunan Ekonomi Indonesia. Universitas sebelas Maret, 2007, 
h. 48. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 58 

2) Trade secret avoidance theory 

  Menurut teori, apabila perlindungan terhadap paten tidak eksis, 

perusahan-perusahaan akan mempunyai insentif besar untuk 

melindungi penemuan mereka melalui rahasia dagang. Perusahaan 

akan melakukan investasi berlebihan di dalam “menyembunyikan” 

penemuannya dengan menanamkan modal yang berlebihan. 

Berdasarkan teori ini, perlindungan hak paten merupakan suatu 

alternatif yang secara ekonomis sangat efesien. 

3) Rent dissipation theory 

  Bermaksud memberikan perlindungan hukum kepada penemu 

pertama atas temuannya. Seorang penemu pertama harus mendapat 

perlindungan dari temuan yang dihasilkannya walaupun kemudian 

penemuan tersebut akan disempurnakan oleh pihak lain yang 

kemudian berniat untuk mematenkan penemuan yang telah 

disempurnakan tersebut. Apabila penemuan yang telah disempurnakan 

tersebut dipatenkan, hasil penemuan dari penemu semula akan kalah 

bersaing di pasaran. Rent dissipation theory menyebutkan bahwa suatu 

penemuan dapat diberikan hak paten bilamana penemuan itu sendiri 

mengisyaratkan cara-cara dengan mana ia dapat dan dibuat secara 

komersial lebih berguna 

Perbedaan konsep perlindungan HKI seperti itu, tentu sangat 

berpengaruh terhadap dapat atau tidakkah suatu hak cipta yang dianggap 

sebagai benda bergerak diterima sebagai suatu benda yang dapat dijadikan 

obyek jaminan utang. 

Karena indonesia yang menganut konsep hukum komunal, lebih 

menekankan bahwa terhadap karya-karya intelektual seperti karya cipta 

adalah diciptakan untuk kepentingan orang banyak dan bukan hanya untuk 

kepentingan individu semata. Konsep komunal beranggapan bahwa hasil 

karya intelektual adalah merupakan hasil karya bersama. 
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3. Teori Positivisme 

Positivisme hukum ada dua bentuk,69 yakni positivisme yuridis dan 

positivisme sosiologis. Dalam positivisme yuridis hukum dipandang 

sebagai suatu gejala tersendiri yang perlu diolah secara alamiah. Tujuan 

positivisme ini adalah pembentukan struktur-struktur rasional sistem-

sistem yuridis yang berlaku. Sebab hukum dipandang sebagai hasil 

pengolahan ilmiah belaka, akibatnya pembentukan hukum menjadi makin 

profesional. Hukum modern adalah ciptaan para ahli dibidang hukum. 

Dalam positivisme sosiologis hukum dipandang sebagai bagian kehidupan 

masyarakat. Prinsip-prinsip positivisme hukum dapat diringkas sebagai 

berikut: 

a. Hukum adalah sama dengan undang-undang. Dasarnya ialah 
bahwa hukum muncul sebagai berkaitan dengan negara; hukum 
yang benar adalah hukum yang berlaku dalam suatu negara. 

b. Tidak terdapat suatu hubungan mutlak antara hukum dan moral. 
Hukum tidak lain dari pada hasil karya para ahli dibidang hukum. 

c. Dalam positivisme yuridis ditambah bahwa hukum adalah suatu 
“closed logical system”. Peraturan-peraturan dapat diduksikan 
(disimpulkan secara logis) dari undang-undang yang berlaku tanpa 
perlu meminta bimbingan dari norma-norma sosial, politik dan 
moral. Tokoh-tokohnya adalah R. Von Jhering dan J.Austin 
(analitical jurisprudence). 

 
Esensi positivisme hukum menurut H.L.A. Hart adalah:70  

a. Hukum adalah perintah.  
b. Tidak ada keutuhan untuk menghubungkan hukum dengan moral, 

hukum sebagaimana diundangkan, ditetapkan, positif, harus 
senantiasa dipisahkan dari hukum yang seharusnya diciptakan, 
yang diinginkan. 

c. Analisis atau studi tentang makna konsep-konsep hukum adalah 
suatu studi yang penting, analisis atau studi itu harus dibedakan 
dari studi sejarah, studi sosiologis dan penilaian kritis dalam makna 
moral, tujuan-tujuan sosial dan fungsi-fungsi sosial. 

d. Sistem hukum adalah sistem tertutup yang logis, yang merupakan 
putusan-putusan yang tepat yang dapat dideduksikan secara logis 
dari aturan-aturan yang sudah ada sebelumnya.  

                                                 
69Theo Huijbers, Filsafat Hukum, ctk. Ketiga, Penerbit Kanisius, Yogyakarta,1995, hlm. 33 
70Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum; Study 
Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman. 2007.Pustaka Palajar, Yogyakarta.  hlm. 97 
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e. Penghukuman secara moral tidak lagi dapat ditegakkan, melainkan 
harus dengan jalan argumen yang rasional ataupun pembuktian 
dengan alat bukti.  
 

Positivisme hukum menurut ajaran John Austin71:  
a. Hukum adalah perintah pihak yang berdaulat atau dalam bahasa 

aslinya: law … was the command of sovereign. Bagi Austin: no, 
low, no sovereign; and no  sovereign, no law. 

b. Ilmu hukum selalu berkaitan dengan hukum positif atau dengan 
ketentuan-ketentuan lain yang secara tegas dapat disebut demikian 
yaitu yang diterima tanpa memperhatikan kebaikan atau 
keburukannya. 

c. Konsep tentang kedaulatan negara (doctrine of sovereignty) 
mewarnai hampir keseluruhan dari ajaran Austin. Hal mana dapat 
diikhtisarkan sebagai berikut: 
1) Kedaulatan yang digunakan dalam ilmu hukum menunjuk pada 

suatu atribut negara yang bersifat internal maupun eksternal. 
2) Sifat eksternal dari kedaulatan negara tercermin pada hukum 

internasional, sedangkan sifat internal kedaulatan negara 
tercermin pada hukum positif. 

3) Palaksanaan kedaulatan membutuhkan ketaatan. Ketaatan 
terhadap kedaulatan negara itu berbeda-beda sesuai kebutuhan 
subyeknya.  

4) Ada perbedaan antara ketaatan terhadap kedaulatan negara 
dengan ketaatan terhadap ancaman penodong misalnya. Hal 
tersebut membedakan diantara keduanya adalah legitimasi 
(didasarkan pada undang-undang) yang berlaku dan diakui 
secara sah. Pada ketaatan terhadap kedaulatan negara, 
subjeknya merasakan a moral duty to obey (ada kewajiban 
moral untuk mentaatinya).  
 

4. Teori Hierarki Hukum (stufenbau theory)  

Inti ajaran Hans Kelsen terkait dengan stufenbau theory yaitu:72 

Peraturan hukum keseluruhannya diturunkan dari norma dasar yang 

berada di puncak piramida, dan semakin ke bawah semakin beragam dan 

menyebar. Norma dasar teratas adalah abstrak dan makin ke bawah 

semakin konkrit. Dalam proses itu, apa yang semula berupa sesuatu yang 

“seharusnya” berubah menjadi sesuatu yang “dapat” dilakukan. 

                                                 
71Ibid; hlm. 98 
72Ibid; hlm. 108 
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Stufentheory yang dikemukakan Hans Kelsen melihat tata hukum 

sebagai suatu proses menciptakan sendiri norma-norma, dari mulai norma 

yang umum sampai kepada yang lebih konkret, sampai kepada yang paling 

konkret. Pada ujung terakhir proses tersebut, sanksi hukum lalu berupa 

izin yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan suatutindakan atau 

memaksakan suatu tindakan 

5. Tinjauan Tentang Teori Hukum Responsif (Philippe Nonet dan Philip 

Selznick) 

Sebagai penggagas teori hukum Responsif, Nonet dan Selznick 

memberikan sebuah konsepsi yang cukup mendalam tentang apa itu 

hukum responsif. 

Menurut keduanya hukum yang baik seharusnya 

memberikan sesuatu yang lebih daripada sekedar prosedur hukum. 

Hukum tersebut harus berkompeten dan juga adil ia seharusnya 

mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap 

tercapainya keadilan substantif.73 

Disampaikan juga bahwa hukum responsif merupakan tradisi 

kaum realis (legal realism) dan sosiologis (sociological jurisprudence) 

yang memiliki satu tema utama yaitu membuka sekat-sekat dari 

pengetahuan hukum. Seharusnya ada penghargaan yang tinggi kepada 

semua hal yang mempengaruhi hukum dan yang menjadi persyaratan 

bagi efektifitasnya. 

Hukum responsif menganggap tekanan-tekanan sosial sebagai 

sumber pengetahuan dan kesempatan untuk mengoreksi diri. Oleh 

karena itu diperlukan panduan berupa tujuan, tujuan-tujuan ini 

menetapkan standar untuk mengkritisi tindakan yang mapan dan 

karenanya membuka kesempatan untuk terjadinya perubahan. Pada saat 

yang bersamaan, jika benar-benar dijadikan pedoman tujuan dapat 

mengontrol diskresi administratif, sehingga dapat mengurangi risiko 
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terjadinya penyerahan institusional. Sebaliknya ketiadaan tujuan berakar 

pada kekakuan serta oportunisme. Hukum responsif beranggapan 

bahwa tujuan dapat dibuat cukup obyektif dan cukup berkuasa untuk 

mengontrol pembuatan peraturan yang adaptif.Ciri khas hukum 

responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam 

peraturan dan kebijakan. Secara lebih spesifik hukum responsif 

mendorong dan mengembangkan kesopanan dalam dua cara pokok 

yaitu: 

1) Mengatasi kondisi sempitnya pandangan dalam moralitas komunal. 

Otoritas tujuan yang tumbuh cenderung mengurangi 

preskripsi dan simbolisme. Hukum responsif menuntut bahwa 

kebiasaan dan moralitas, sejauh moralitas dan kebiasaan ini 

mengklaim otoritas hukum, harus dijustifikasi oleh suatu 

penilaian rasional mengenai pengorbanan dan manfaat. Salah satu 

akibatnya adalah tekanan untuk mendeskriminilisasi pelanggaran-

pelanggaran terhadap nilai-nilai moral yang berlaku. Tatanan hukum 

lalu lebih beradab, atau tepatnya bahwa tatanan tersebut menjadi 

lebih santun, lebih menerima keragaman budaya, tidak terlalu 

mudah menjadi kejam terhadap hal-hal yang menyimpang dan 

eksentrik. Hal ini tidak Iantas berarti bahwa hukum melepaskan diri 

dan konsensus moral masyarakat. Ia hanya lebih menemukan 

konsensus di dalam aspirasi-aspirasi yang umum daripada di 

dalam norma perilaku yang spesifik, ia berusaha mengklarifikasi 

nilai-nilai yang dipertaruhkan dalam tatanan moral, sehingga akan 

membebaskan budaya dan tafsiran-tafsiran sempitnya. 

2) Mendorong suatu pendekatan baru terhadap krisis-krisis 

ketertiban umum 

suatu pendekatan yang berpusat pada masalah (problem 

centered) dan yang integratif secara sosial. Menurut hukum 

responsif rekontruksi hubungan sosial dianggap sebagai sumber 

utama untuk mencapai ketertiban umum. Dengan kata lain, hukum 
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responsif dapat lebih siap mengadopsi "paradigma politik" dalam 

mengintrepetasikan ketidakpatuhan dan ketidaktertiban. Paradigma 

tersebut menggunakan suatu model pluralistik dari struktur 

kelompok di dalam masyarakat, dan karenanya menekankan 

realitas dan meneguhkan legitimasi konflik sosial. 

Ketidakpatuhan mungkin dapat dilihat sebagai perbedaan 

pendapat, dan penyimpangan sebagai munculnya suatu gaya hidup 

baru, kerusuhan tidak dianggap sebagai aksi massa yang tidak 

masuk akal atau sekedar merusak namun dipuji karena relevansinya 

sebagai proses sosial. Dengan jalan ini, seni negosiasi,diskusi, dan 

kompromi secara politis dan juga sopan ikut dilibatkan.  

Aliran hukum ini juga mengatakan bahwa "ideal pokok" 

hukum resposif adalah legalitas. Bahwa kontinuitas dipertahankan, 

namun ideal mengenai legalitas seharusnya tidak dikacaukan dengan 

pernak-pemik "legalisasi", pengembangan peraturan dan formalitas 

prosedural. Pola-pola birokratis yang diterima sebagai due process 

(dipahami sebagai "bidang rintangan") atau sebagai akuntabilitas 

(dipahami sebagai dipenuhinya peraturan-peraturan jabatan) 

merupakan hal yang asing bagi hukum responsif. Ideal mengenai 

legalitas perlu dipahami secara lebih umum dan dibebaskan dari 

formalisme. Berikut bagan tiga tipe hukum menurut Nonet dan 

Selznick74 :  

 Hukum Represif Hukum Otonom Hukum Responsif 

Tujuan Hukum Ketertiban  Legitimasi Kompetensi 

Legitimasi Ketahanan sosial dan 
tujuan Negara 

Keadilan 
prosedural 

Keadilan subtantif 

Peraturan Keras dan rinci 
namun berlaku 
lemah terhadap 
pembuat hukum 

Luas dan rinci; 
mengikat penguasa 
maupun yang 
dikuasai 

Subordinat dari 
prinsip dan 
kebijakan 

                                                 
74 Ibid,; h.19 
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Pertimbangan Ad hoc; 
memudahkan 
pencapaian tujuan 
dan bersifat 
particular 

Sangat melekat pada 
otoritas legal; rentan 
terhadap formalisme 
dan legalisme 

Purposif 
(berorientasikan 
tujuan); perluasan 
kompetensi 
kognitif 

Diskresi Sangat 
luas;oportunistik 

Dibatasi oleh 
peraturan;delega si 
yang sempit 

Luas tetapi sesuai 
dengan tujuan 

Paksaan Ekstensif; dibatasi 
secara lemah 

Dikontrol oleh 
batasan-batasan 
hukum 

Pencarian positif 
bagi berbagai 
alternatif, seperti 
insentif, sistem 
kewajiban yang 
mampu bertahan 
sendiri 

Moralitas Moralitas 
komunal; 
moralisme 
hukum; 
moralitas 
pembatasan 

Moralitas 
kelembagaan 
yakni dipenuhi 
dengan 
integritas proses 
hukum 

Moralitas sipil; 
moralitas 
kerjasama 

Politik Hukum 
subordinat 
terhadap politik 
kekuasaan 

Hukum 
indcpenden dari 
politik; 
pemisahan 
kekuasaan 

Terintegrasinya 
aspirasi hukum 
dan politik, 
keberpaduan 
kekuasaan 

Harapan akan 
Ketaatan 

Tanpa syarat; 
ketidaktaatan 
dihukum sebagai 
pembangkangan 

Penyimpangan 
peraturan yang 
dibenarkan, 
misalnya, untuk 
menguji 
validitas 
undang-undang 
atau perintah 

Pembangkangan 
dilihat dari aspek 
bahaya 
subtantifjdipanda 
ng sebagai 
giigatan terhadap 
legitimasi 

Partisipasi Pasif; kritik 
dilihat sebagai 
ketidaksetiaan 

Akses dibatasi 
oleh prosedur 
baku muncul 
kritik atas 
hukum 

Aspek diperbesar 
dengan integrasi 
advokasi hukum 
dan social 

 

Produk hukum yang berkarakter responsif, proses 

pembuatannya bersifat partisipasif, yakni mengundang sebanyak-

banyaknya partisipasi semua elemen masyarakat, baik dari segi individu 
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ataupun kelompok masyarakat, dan juga harus bersifat aspiratif yang 

bersumber dari keinginan atau kehendak dari masyarakat. Artinya, 

produk hukum itu bukan kehendak dari penguasa untuk melegitimasikan 

kekuasaannya. 75Sesuai dengan hukum responsif bahwa hukum yang 

baik seharusnya memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur 

hukum. Hukum tersebut harus berkompeten dan adil ia seharusnya 

mampu mengenali keinginan publik dan punya komitmen terhadap 

tercapainya keadilan substantif76. Dimana memang hukum Responsif 

mengatasi dilema antara antara integritas dan keterbukaan. Suatu 

institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal yang esensinal 

bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan dan mempertimbangkan 

keberadaan kekuatan-kekuatan baru didalam lingkungannya. Untuk 

melakukan itu memang hukum Responsif memperkuat cara-cara dimana 

keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun terdapat 

benturan diantara keduanya. 

 

D. Penelitian Yang Relevan 

Bahwa cukup banyak penelitian yang membahas mengenai hak cipta 

dan hukum jaminan di Indonesia. Hasil-hasil penelitian antara lain : 

1.  Penulisan Hukum oleh Nurulla Tri Siswanti yang berjudul 

Implementasi Undang Undang Nomor 19 Tahun 2002  Tentang Hak 

Cipta Bagi Perlindungan Folklore Di Indonesia (Studi Di Kota 

Surakarta). 

2. Penulisan Hukum oleh Fepti Wijayanti yang Berjudul Kebijakan 

Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tanpa Jaminan Di PT. Bank 

Rakyat Indonesia Unit Ngemplak Surakarta 

Penelitian yang pertama sebagai referensi bagi penulis terutama dalam 

hal mengenai hak cipta di Indonesia, sedangkan yang kedua sebagai referensi  

tinjauan umum mengenai jaminan. Namun, untuk penelitian yang membahas 

                                                 
75 http://www.ruangbaca.com/ruangbaca/?doky  
76 Ibid; hlm. 60 
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mengenai apakah hak cipta dapat atau tidak dipergunakan sebagai obyek 

jaminan utang, syarat-syarat supaya hak cipta dapat diterima sebagai 

obyek jaminan utang, dan lembaga jaminan apa yang memungkinkan  

untuk dibebani hak cipta sebagai obyek jaminan utang belum pernah ada 

sebelumnya. 

 

E. Kerangka Berpikir 

Kerangka pemikiran ini dibuat berdasarkan fenomena dapatkah suatu 

hak cipta digunakan sebagai jaminan utang menurut perspektif hukum 

jaminan Indonesia mengingat dalam undang-undangnya tidak secara tegas 

bahwa hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan utang. Dalam menjawab 

permasalahan dapat atau tidak suatu hak cipta digunakan sebagai jaminan 

utang, maka digunakan teori hukum alam, teori perlindungan hak, yang 

digunakan sebagai landasan berpikir bahwa suatu hak cipta mempunyai 

nilai ekonomi dan moral yang perlu dihargai, untuk teori positivisme dan 

stufenbau theory sebagai dasar keberadaan UUHC, sedangkan teori hukum 

responsif sebagai landasan berpikir bahwa beberapa pasal dalam UUHC 

mencerminkan suatu paradigma baru yang dapat memberi manfaat bagi para 

pencipta ataupun pemegang hak cipta, dimana diakuinya hak cipta sebagai 

hak kebendaan, benda bergerak, sebagai kekayaan immateriel, yang 

diharapkan akan memberikan keuntungan dan manfaat lebih hak atas hasil 

kreatifnya tersebut untuk digunakan sebagai jaminan utang. Kerangka 

Pemikiran itu dapat terlihat pada bagan sebagai berikut : 
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Bagan Kerangka Berpikir 

 

 

Hak cipta 
UU 19/2002 

-benda bergerak 
-hak kebendaan 

- kekayaan immateriel 
-nilai ekonomis 

Jaminan Hutang 

Konstelasi Hukum 
Jaminan Indonesia 

Hak 
Tanggungan 

Fidusia Hipotik 

Dapat 
Tidak Dapat 

Persyaratan 

KUH Perdata UU Fidusia UU Hak Tanggungan 

Teori Hukum Positif 
Teori Hierarki Hukum 

Teori Hukum Alam 
Teori Perlindungan Hak 

Teori Hukum Responsif 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 
Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan 

menguji kebenaran suatu pengetahuan yang dilakukan secara metodologis dan 

sistematis. Metodologi  berarti menggunakan metode-metode yang bersifat ilmiah 

sedangkan sistematis berarti sesuai pedoman atau aturan penelitian yang berlaku 

untuk karya ilmiah77. 

Metode adalah alat untuk mencari jawab dari suatu permasalahan, oleh 

karena itu suatu metode atau alat harus jelas dahulu apa yang dicari78. Agar dapat 

dipercaya kebenarannya suatu penelitian ilmiah harus disusun dengan 

menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan cara kerja atau tata 

kerja untuk dapat memahami obyek menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang 

bersangkutan. 

 

A.  Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian 

hukum normatif atau doktrinal. Dalam konsep normatif ini hukum adalah 

norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus diwujudkan (ius 

constituendum), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang 

eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (ius constitutum) untuk 

menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan 

produk dari seorang hakim (judgments) pada waktu hakim itu memutuskan 

suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan 

kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara. Karena setiap norma baik yang 

berupa asas moral keadilan, ataupun yang telah dipositifkan sebagai hukum 

perundang-undangan maupun yang judgmade selalu eksis sebagai bagian dari 

suatu sistem doktrin atau ajaran (ajaran tentang bagaimana hukum harus 

                                                 
77 Sutrisno Hadi,  Metodologi Research 1, Andi, Yogyakarta, 2004, hlm. 4. 
78 Setiono, Pemahaman Terhadap Metode Penelitian Hukum, Program Studi Ilmu Hukum 

Pasca Sarjana UNS, Surakarta, 2002, hlm. 1 
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ditemukan atau dicipta untuk menyelesaikan perkara), maka setiap penelitian 

hukum yang mendasarkan hukum sebagai norma ini dapatlah disebut sebagai 

penelitian normatif atau doktrinal dan metodenya disebut sebagai metode 

doktrinal.79    

Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah 

untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi 

normatifnya. Logika keilmuan yang ajeg dalam penelitian hukum normatif 

dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif 

yaitu ilmu hukum yang obyeknya hukum  itu sendiri80. Menurut Soerjono 

Soekanto bahwa penelitian hukum yang di lakukan dengan cara meneliti 

bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum 

normatif atau penelitian hukum kepustakaan81.  

Dalam hal ini yang dilakukan adalah meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan 

bahan hukum tersier. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, 

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang 

diteliti. Hal tersebut sesuai dengan pandangan Soerjono Soekanto dan Sri 

Mamudji yang mengatakan bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan 

cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka dinamakan penelitian 

hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan.82 Penelitian hukum 

normatif atau kepustakaan tersebut mencakup: 

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum. 

2. Penelitian terhadap sistematik hukum. 

3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horisontal. 

4. Perbandingan hukum. 

5. Sejarah hukum.   

 
                                                 

79 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1996, hlm. 33 
80 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media, 

Malang, 2006, hlm. 57 
81 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta 2001, hlm. 13-14. 
82Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan 

Singkat, ed. Kesembilan, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 13 
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Soetandyo Wignyosoebroto membedakan lima tipe kajian hukum 

berdasarkan perbedaan konsep hukum. Perbedaan tipe kajian ini akan 

menyebabkan juga perbedaan dalam pemilihan dan penggunaan metode 

kajian. Lima konsep kajian tersebut adalah:.83  

a. Hukum adalah asas kebenaran dan keadilan yang bersifat kodrati dan 
berlaku universal. 

b. Hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-
undangan 

c. Hukum adalah apa yang diputuskan oleh  hakim in concreto dan 
tersistematis sebagai judge made law. 

d. Hukum adalah pola-pola perilaku sosial yang terlembagakan,eksis 
sebagai variabel sosial yang empirik. 

e. Hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para perilaku sosial 
sebagimana tampak  dalam interaksi antar mereka.  

 
Penelitian dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan mengikuti 

pendapat Soetandyo Wignyosoebroto tentang 5 (lima) konsep hukum yang 

berlaku pada saat ini dan sesuai dengan konsep hukum kedua yaitu hukum 

adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan. Dalam 

penelitian hukum ini penulis akan menggunakan konsep hukum yang ke-2 

karena penulis akan menghubungkan perundang-undang hak cipta dan 

pengaturan-pengaturan hukum jaminan di Indonesia. 

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif. 

Suatu penelitian deskriptif, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 

mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya84. Sedangkan 

jika dilihat menurut bentuknya, penelitian ini merupakan penelitian diagnostik 

yakni penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan mengenai 

sebab-sebab terjadinya suatu gejala atau beberapa gejala85 yang dalam hal ini 

gejala tentang apakah hak cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang 

dan apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat digunakannya hak 

cipta sebagai jaminan utang. 

 

                                                 
83 Setiono, Op.Cit, hlm. 20 
84 Ibid; h.10 
85 Setiono, Metode Penelitian Hukum , Program Pascasarjana UNS, Surakarta, 2005, hlm. 

5 
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B.  Pendekatan Penelitian  

Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan 

(Statute Approach). Dalam hal ini suatu penelitian normatif tentu harus 

menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti 

adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral 

suatu penelitian. Dalam pendekatan ini mempunyai sifat-sifat sebagai 

berikut86 : 

1. Comprehensive 

 Norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan 

yang lain secara logis. 

2. All-inclusive 

 Kumpulan norma hukumtersebut cukup mampu menampung 

permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak ada kekurangan hukum. 

3. Systematic 

 Di samping bertautan antara satu dengan yang lain, norma-norma 

hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis. 

Selain itu untuk mendapatkan analisis hukum yang dihasilkan oleh suatu 

penelitian hukum yang normative yang menggunakan pendekatan perundang-

undangan, akan lebih akurat bila dibantu dengan pendekatan Konsep 

(Conseptual Approach). Salah satu fungsi logis dari konsep ialah 

memunculkan, obyek-obyek yang menarik perhatiandari sudut pandangan 

praktis dan sudut pengetahuan dalam pengetahuan dan atribut-atribut tertentu. 

Berkat fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata 

dengan obyek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti 

kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.87 Dalam hal 

ini suatu penelitian yang menggunakan pendekatan konseptual harus beranjak 

dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu 

                                                 
86 Johnny Ibrahim, Op.cit, hlmn.303 
87 Lorens bagus dalam Johny Ibrahim, Op. Cit, hlm. 306 
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hukum selain itu tujuan dari penelitian adalah untuk “kepentingan umum” 

merupakan konsep hukum bukan konsep politik atau ekonomi88.  

C. Jenis Data  

Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data 

sekunder, yaitu data atau informasi hasil penelaahan dokumen penelitian 

serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-

buku, literatur, koran, majalah, jurnal ataupun arsip-arsip yang sesuai dengan 

penelitian yang akan dibahas. Ciri-ciri umum data sekunder yaitu:89 

1. Data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (ready-
made). 

2. Bentuk maupun isi data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-
peneliti terdahulu. 

3. Data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan 
tempat. 

D.  Sumber Data 

Sumber data merupakan tempat di mana data suatu penelitian dapat 

diperoleh. Sumber data yang akan digunakan dalam penulisan hukum ini 

adalah sumber data sekunder. Mengacu pendapat Soerjono Soekanto dalam 

menggunakan data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan 

mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), maka penulis menggunakan 

data sebagai berikut90 : 

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang 

dalam hal ini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak 

Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 

4 tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan, Undang-undang Nomor 42 

tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. 

2. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan 

hukum primer, seperti : 

                                                 
88 Peter Mahmud, Penelitian Hukum,  Fajar Inter Pratama, Jakarta, 2006, hlm. 137 
89 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., hlm. 24 
90 Ibid; h. 19 
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a. Buku-buku literatur tentang kebijakan, ataupun literatur yang 

berhubungan dengan penulisan tesis 

b. Hasil-hasil penelitian antara lain penelitian yang berkaitan dengan 

penulisan tesis 

3. Bahan hukum tersier atau penunjang, yaitu bahan yang memberikan 

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, dalam tesis ini penulis menggunakan bahan dari media 

internet, kamus Black’s Law Dictionary, kamus hukum dan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia. 

Dalam penulisan tesis ini penulis meneliti dengan studi kepustakaan, 

adapun studi kepustakaan merupakan studi terhadap bahan-bahan hukum. 

Secara singkat, studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai 

keperluan misalnya91 : 

a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis 
dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 

b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan 
permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder. 

c. Mengetahui historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannnya. 

d. Mengetahui informasi tentang cara evaluasi dan analisis data yang 
digunakan. 

e. Memperkaya ide-ide baru. 

f. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang yang sama dan siapa 
pemakai hasilnya  

E.  Teknik Pengumpulan Data 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang merupakan penelitian 

normatif maka untuk memperoleh data yang mendukung, kegiatan 

pengumpulan dalam penelitian ini adalah dengan cara pengumpulan 

                                                 
91 Bambang Sunggono dalam Rosita Chandra Kirana, Peranan Corporate Social 

Responsibility Perusahaan Dalam Pemenuhan Hak Ekonomi, Sosial, Dan Budaya Bagi 
Stakeholder  Sebagai Upaya Perwujudan Good Corporate Governance (Kajian Yuridis 
Menggunakan Pasal 74 Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas), 
Pascasarjana UNS, 2009, hlm. 64. 
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(dokumentasi) data-data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan studi kepustakaan untuk mengumpulkan dan menyusun data yang 

berhubungan dengan masalah yang diteliti. 

F.  Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengorganisasian dan pengurutan data dalam 

pola, kategori dan uraian dasar, sehingga akan dapat ditemukan jawaban 

terhadap permasalahan yang diteliti dan dapat dirumuskan hipotesis kerja, 

yang dalam hal ini analisis dilakukan secara logis, sistematis dan yuridis 

normatif dalam kaitannya dengan masalah yang diteliti. Adapun yang 

dimaksud dengan logis adalah pemahaman data dengan menggunakan prinsip 

logika baik itu deduktif maupun induktif, sistematis adalah dalam pemahaman 

suatu data yang ada tidak secara berdiri sendiri namun dalam hal ini harus 

saling terkait, dan yang dimaksud dengan yuridis normatif adalah memahami 

data dari segi aspek hukum dengan menggunakan interpretasi yang ada, asas-

asas yang ada, perbandingan hukumnya, sinkronisasinya dan juga interpretasi 

dari teori hukum yang ada. 

Dalam penelitian hukum normatif, maka pengolahan data pada 

hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-

bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti, membuat klasifikasi terhadap 

bahan-bahan hukum tertulis tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisa 

dan konstruksi.92  

Dalam penelitian ini ada beberapa langkah yang akan penulis lakukan 

dalam melakukan analisis yaitu:93 

1. Inventarisasi data 

Peneliti melakukan kegiatan inventarisasi data berupa peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan undang-undang yang 

memuat hak cipta dan pengaturan hukum jaminan di Indonesia yaitu 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum 

                                                 
92Soerjono Soekanto, Op. Cit., hlm. 251 
93 Setiono, Op. Cit., hlm. 26-27 
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Dagang, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-

pokok Agraria, , Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak 

Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999  tentang 

Jaminan Fidusia, Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang 

Penerbangan, Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang 

perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan. 

2. Penafsiran   

Penelitian ini menggunakan penafsiran gramatikal atau 

interpretasi gramatikal, yaitu menafsirkan kata-kata dalam undang-

undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah tata hukum bahasa, dengan 

kata lain menangkap arti suatu teks/peraturan menurut bunyi kata-

katanya. 

3. Analisis  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini 

adalah menggunakan logika deduksi94 yaitu menarik kesimpulan dari 

suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan 

konkret yang dihadapi. Bahan-bahan hukum yang diperoleh dalam 

penelitian studi kepustakaan, aturan perundang-undangan, dan artikel 

dimaksud, penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa sehingga 

disajikan dalam penulisan yang lebih sistematis guna menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
94Johnny Ibrahim, Op. Cit., hlm. 393 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A.Hasil Penelitian 

1. Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum Jaminan Di 

Indonesia 

a. Hak Cipta Sebagai Benda Bergerak yang Immateriel 

Kekayaan immateriel adalah suatu hak kekayaan yang obyek haknya 

adalah benda tidak berwujud (benda tidak bertubuh). Dalam hal ini banyak 

yang dapat dijadikan obyek hak kekayaan yang termasuk dalam cakupan 

benda tidak bertubuh. Hak kekayaan secara sederhana dapat dirumuskan 

bahwa, semua benda yang tidak dapat dilihat atau diraba dan dapat 

dijadikan obyek hak kebendaan adalah merupakan hak kekayaan 

immateriel.  

Jika kita hendak memastikan tempat atau kedudukan hak cipta itu 

sebagai hak kekayaan immateriel maka ada baiknya dilihat rumusan pasal 

499 KUH Perdata. Pasal ini secara implisit (tersirat) dan menunjukkan, 

bahwa hak cipta itu dapat digolongkan sebagai benda yang dimaksudkan 

oleh pasal tersebut. 

Pasal 499 KUH Perdata memberikan batasan tentang rumusan 

benda, menurut pasal tersebut bahwa : menurut paham undang-undang yang 

dinamakan benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat 

dikuasai menjadi obyek kekayaan (property) atau hak milik. 

Pengertian benda (zaak) dinyatakan dalam Pasal 499 KUHPerdata, 

yang berbunyi sebagai berikut “ Menurut Undang-undang, barang adalah 

tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak milik”. 

Kata “dapat” dalam Pasal 499 KUH Perdata tersebut mempunyai 

arti penting karena membuka berbagai kemungkinan, yaitu pada saat 

tertentu “sesuatu” itu belum berstatus sebagai obyek hukum, namun pada 

saat lain merupakan obyek hukum. Adapun untuk menjadi obyek hukum 

haruslah memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu penguasaan manusia, 
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mempunyai nilai ekonomi dan karenanya dapat dijadikan sebagai obyek 

(perbuatan hukum)95. Bahkan kebendaan yang mempunyai nilai ekonomis 

dapat dijadikan sebagai jaminan suatu perikatan atau utang tertentu dari 

seorang debitur terhadap krediturnya.96 

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengertian benda meliputi segala 

sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek hukum, baik itu berupa barang      

(good) maupun hak (recht), sepanjang obyek dari hak milik itu dapat 

dikuasai oleh subyek hukum, Artinya istilah benda bersifat abstrak, karena 

tidak hanya terbatas pada benda yang berwujud saja yang dinamakan 

dengan barang, melainkan termasuk pula benda yang tidak berwujud atau 

bertubuh, yang dapat berupa hak. Benda yang demikian ini merupakan 

pengertian dalam arti yang luas, yang meliputi benda berwujud dan tidak 

berwujud. Adapun pengertian benda dalam arti sempit, benda itu hanyalah 

barang-barang yang berwujud dan bertubuh saja. Dengan demikian 

perspektif hukum perdata berdasar KUH Perdata, selain mengenal barang-

barang berwujud yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, 

yang bernilai ekonomi. 

Dalam konteks yang demikian adakalanya dalam pandangan umum, 

suatu kebendaan, misalnya udara dan air dapat dianggap tidak memiliki 

nilai ekonomis, namun oleh karena sifat  dan penggunaanya, kebendaan 

tersebut, yaitu udara dan air tersebut, pada lain ketika dapat menjadi 

kebendaan yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi97. 

KUH Perdata membeda-bedakan benda dalam beberapa cara. 

Pertama-tama benda dibedakan atas benda tidak bergerak (onroerende 

zaken) dan benda bergerak (roerende zaken) (Pasal 504). Kemudian benda 

dapat dibedakan pula atas benda yang berwujud atau bertubuh ( lichamelijk 

zaken) dan tidak berwujud atau tidak bertubuh (onlichamelijk zaken) (Pasal 

503). Selanjutnya benda dapat dibedakan atas benda yang dapat dihabiskan 

(verbruikbare zaken) dan benda yang tidak dapat dihabiskan 
                                                 

95 Marius Badrulzaman dalam Rachmadi Usman, Op.Cit. hlm. 39 
96 Rachmadi Usman, Ibid. 
97 Kartini Mulyadi dan Gunawan Widjaya dalam Rachmadi Usman, Ibid. 
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(onverbruikbare zaken) (Pasal 505). Pembedaan kebendaan demikian diatur 

dalam pasal-pasal 503, 504, dan 505 KUH Perdata, yang bunyinya sebagai 

berikut : 

Pasal 503 “ Tiap-tiap hak kebendaan adalah bertubuh dan tidak 

bertubuh”, Pasal 504 “ Tiap-tiap kebendaan adalah bergerak atau tak 

bergerak, satu sama lain menurut ketentuan-ketentuan dalam kedua bagian 

berikut”, Pasal 505 “Ada barang bergerak yang dapat dihabiskan, dan ada 

yang tidak dapat dihabiskan; yang dapat dihabiskan adalah barang-barang 

yang habis karena dipakai. 

Untuk itu dapatlah dilihat batasan benda yang dikemukakan oleh 

pasal 499 KUH Perdata. Menurut Prof. Mahadi, rumusan lain dalam pasal 

ini dapat diturunkan kalimat sebagai berikut “ yang dapat menjadi obyek 

hak milik adalah benda dan benda tersebut terdiri dari barang atau hak.” 

Benda immateriel atau benda tidak berwujud yang berupa hak itu 

dapatlah kita contohkan seperti hak tagih, hak atas bunga uang, hak sewa, 

hak guna bangunan, hak guna usaha, hak atas benda berupa jaminan, hak 

atas kekayaan intelektual. Menurut Pitlo, serupa dengan hak tagih, hak 

immateriel itu tidak mempunyai benda (berwujud) sebagai obyeknya. Hak 

milik immateriel termasuk ke dalam hak-hak yang disebut pasal 499 KUH 

Perdata. Oleh karena itu, hak milik immateriel itu sendiri dapat menjadi 

obyek dari suatu benda. Selanjutnya, dikatakan pula bahwa, hak benda 

adalah hak absolut atas sesuatu benda berwujud, tetapi ada hak hak absolut 

yang obyeknya bukan benda berwujud. Itulah yang disebut dengan nama 

hak atas kekayaan intelektual.98 

Hak atas kekayaan intelektual itu tidak sama sekali menampilkan 

benda nyata. Ia bukanlah benda materiel. Ia merupakan hasil kegiatan 

berdaya cipta pikiran manusia yang diungkapkan ke dunia luar dalam suatu 

bentuk, baik materiel maupun immateriel. Bukan bentuk penjelmaan yang 

dilindungi akan tetapi daya cipta itu sendiri. Dengan demikian, pengertian 

benda disini dibatasi pada segala sesuatu yang dapat dimiliki oleh subyek 

                                                 
98 Mahadi dalam OK. Saidin, Op.Cit. hlm.53 
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hukum, baik itu berupa barang maupun hak, asalkan dapat dikuasai oleh 

subyek hukum. 

Sri Soedewi Masjchoen Sofwan mengemukakan sebagian pasal-

pasal dari Buku II KUH Perdata, kata “zaak” memang dapat diartikan 

sebagai bagian dari harta kekayaan. Sesungguhnya pembedaan kebendaan 

atas yang berwujud dan kebendaan yang tidak berwujud dapat dijumpai 

dalam pasal 503 KUH Perdata. Kebendaan yang berwujud atau bertubuh 

adalah kebendaan yang dapat dilihat dengan mata dan diraba dengan 

tangan, sedangkan kebendaan yang tidak berwujud atau bertubuh adalah 

kebendaan yang berupa hak-hak atau tagihan-tagihan. Pembedaan 

kebendaan berwujud dan tidak berwujud adalah penting bagi penyerahan 

dan cara menggadaikannya yang berbeda. Berdasarkan pasal 612 dan pasal 

616 KUH Perdata, penyerahan kebendaan berwujud yang bergerak 

dilakukan dengan penyerahan yang nyata dari tangan ke tangan, sedangkan 

penyerahan kebendaan berwujud yang tidak bergerak dilakukan dengan 

balik nama dalam register umum. Sementara itu, menurut pasal 613 KUH 

Perdata, untuk penyerahan kebendaan yang tidak berwujud dan piutang atas 

nama (op naam) dilakukan dengan cara cessie,99 penyerahan piutang atas 

tunjuk atau atas bawa (aan tonder) dilakukan dengan penyerahan surat itu 

dari tangan ke tangan dan penyerahan piutang atas pengganti dilakukan 

dengan penyerahan surat itu dari tangan ke tangan dan disertai dengan 

endosemen. Ditinjau dari cara menggadaikan benda bergerak yang 

berwujud dan surat piutang atas bawa, benda yang digadaikan itu harus 

berada di bawah kekuasaan pemegang gadai (bisa yang berpiutang atau 

seorang pihak ketiga). Jika yang digadaikan itu obyeknya kebendaan 

bergerak tidak bertubuh berupa piutang atas nama, dilakukan dengan cara 

memberitahukan perihal penggadaiannya kepada debiturnya. 

                                                 
99 Cessie adalah cara untuk menyerahkan piutang atas nama dan kebendaan tak berwujud 

lainnya; penyerahan piutang seperti ini harus dilakukan dengan membuat akta, baik akta autentik 
maupun akta di bawah tangan yang menegaskan pengalihan hak tersebut dari kreditur kepada 
pihak ketiga; pengalihan ini harus disetujui oleh debitur. http://www.bi.go.id/biweb 
/Templates/Kamus/Kamus 
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Dengan demikian, dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian benda atau zaak yang terdapat dalam hukum perdata barat, 

bukan saja benda berwujud, tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian 

benda yang tidak berwujud. Artinya, obyek hukum itu tidak harus benda 

atau atau barang yang nyata, bisa saja benda atau barang yang tidak dapat 

dilihat, diraba atau dipegang, seperti hak atas kepemilikan intelektual yang 

lahir dari daya kreasi dan inovasi intelektualitas manusia, sehingga hak 

cipta merupakan hak  kebendaan immateriel. 

Pitlo mengatakan bahwa serupa dengan hak tagih, hak immateriel 

tidak mempunyai benda sebagai obyek. Hak milik immateriel termasuk ke 

dalam hak-hak yang disebut dalam pasal 499 KUH Perdata. Oleh sebab itu, 

hak milik immateriel itu sendiri dapat menjadi obyek dari suatu hak benda. 

Hak benda adalah hak absolut atas suatu benda, tetapi ada hak absolut yang 

obyeknya bukan benda, yakni apa yang disebut dengan hak milik 

intelektual.100 

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang hak 

cipta101 berbunyi “Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak“ beserta 

penjelasannya UUHC menganggap bahwa hak cipta sebagai benda yang 

bergerak yang bersifat immateriel. Demikian pula pasal 3 beserta penjelasan 

Pasal 4 ayat (1) UUHC 2002 menganggap hak cipta sebagai benda bergerak 

yang bersifat immateriel atau benda tidak berwujud, sehingga penciptanya 

dapat mengalihkan hak ciptanya atas suatu karya di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra baik seluruh maupun sebagian kepada orang 

lain. 

 

 

                                                 
100  Mahadi dalam Rahmadi Usman, Op.Cit, hlm. 84 
101 Mengenai hak cipta (hak pengarang), secara spesifik pertama kali diatur dalam 

Auteurswet 1912 Stb. 1912 No. 600. Di dalam undang-undang ini, hak pengarang adalah hak 
seseorang pembikin suatu karangan perihal kesusasteraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, untuk 
mengumumkan dan memperbanyak karangan tersebut yang juga dapat diwariskan atau diserahkan 
kepada orang lain. 
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b. Hak Cipta sebagai Hak kebendaan 

Sebelum membahas secara khusus sifat kebendaan dari hak cipta, 

sebaiknya perlu dipaparkan terlebuh dahulu mengenai asas-asas umum 

hukum benda. Sri Soedewi Masjchoen Sofwan menyatakan, di dalam kita 

memperkenalkan atau menafsirkan aturan-aturan dari hukum benda 

hendaklah selalu diingat asas-asas umum itu. Berikut ini asas-asas 

kebendaan yang berlaku bagi hak cipta, sebagai benda pada umumnya : 

1. Ketentuan Mengenai Hak Cipta Yang Bersifat Memaksa. 

Hukum pemaksa artinya berlakunya aturan-aturan itu tidak dapat 

disimpangi oleh para pihak. Sebagaimana kita telah ketahui, atas suatu 

benda itu hanya dapat diadakan hak kebendaan sebagaimana yang telah 

disebutkan dalam undang-undang. Hak-hak kebendaan tidak akan 

memberikan wewenang yang lain daripada apa yang sudah ditentukan 

dalam undang-undang. Dengan lain perkataan kehendak para pihak itu 

tidak dapat mempengaruhi isi hak kebendaan. Hukum kebendaan adalah 

merupakan dwingen recht (hukum pemaksa). 

Hak cipta suatu benda yang dapat dimiliki dan berada dalam harta 

kekayaan, hak cipta jelas memberikan hak-hak kebendaan kepada 

pemiliknya. Hak-hak kebendaan ini pada umumnya bersifat memaksa, 

dan tidak dapat ditawar-tawar oleh para pihak. Dalam undang-undang 

Hak cipta, hal-hal yang memberikan kewenangan pencipta tercermin 

didalam ketentuan yang diatur dalam : 

 a.   Pasal  24 UUHC 

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak 

Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam 

Ciptaannya. 

(2)   Suatu Ciptaan tidak boleh diubah walaupun Hak Ciptanya telah 

diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan 

Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal 

Pencipta telah meninggal dunia. 
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(3)  Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga 

terhadap perubahan judul dan anak judul Ciptaan, pencantuman 

dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta. 

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada Ciptaannya 

sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat. 

b.  Pasal  49 UUHC 

(1) Pelaku memiliki hak eksklusif untuk memberikan izin atau 

melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya membuat, 

memperbanyak, atau menyiarkan rekaman suara dan/atau 

gambar pertunjukannya. 

(2) Produser Rekaman Suara memiliki hak eksklusif untuk 

memberikan izin atau melarang pihak lain yang tanpa 

persetujuannya memperbanyak dan/atau menyewakan karya 

rekaman suara atau rekaman bunyi. 

(3)  Lembaga Penyiaran memiliki hak eksklusif untuk memberikan 

izin atau melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya 

membuat, memperbanyak, dan/atau menyiarkan ulang karya 

siarannya melalui transmisi dengan atau tanpa kabel, atau 

melalui sistem elektromagnetik lain. 

c. Pasal  55 UUHC 

Penyerahan Hak Cipta atas seluruh Ciptaan kepada pihak lain 

tidak mengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menggugat 

yang tanpa persetujuannya: 

a.  meniadakan nama Pencipta yang tercantum pada Ciptaan itu;  

b. mencantumkan nama Pencipta pada Ciptaannya;  

c.  mengganti atau mengubah judul Ciptaan;  atau 

d. mengubah isi Ciptaan. 

d.  Pasal  56 UUHC 

(1) Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi 

kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan 
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meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil 

Perbanyakan Ciptaan itu. 

(2)  Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan 

Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 

penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, 

pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang 

merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 

(3) Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah 

kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, 

hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan 

kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau 

barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta. 

e.  Pasal  58 UUHC 

Pencipta atau ahli waris suatu Ciptaan dapat mengajukan 

gugatan ganti rugi atas pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 24. 

2.  Dapat dipindahkan. 

Kecuali isinya oleh undang-undang juga ditentukan sifat-sifatnya 

hak kebendaan. Kecuali hak pakai dan hak mendiami semua hak 

kebendaan dapat dipindah-tangankan. Dalam pengaturannya Hak cipta 

dapat beralih dan dialihkan sesuai dengan pasal :  

1. Pasal 3 Ayat (2)  UUHC 

Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun 

sebagian karena:  

a.  Pewarisan;  

b. Hibah;  

c. Wasiat;  

d. Perjanjian tertulis; atau  

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan.  
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2. Pasal  45 UUHC 

(1) Pemegang Hak Cipta berhak memberikan Lisensi kepada pihak 

lain berdasarkan surat perjanjian Lisensi untuk melaksanakan 

perbuatan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 2. 

3.  Asas Individualiteit 

Bersifat individualiteit, bahwa benda yang dijadikan obyek 

jaminan melekat secara utuh pada utangnya sehingga meskipun sudah 

dilunasi sebagian, namun hak atas benda yang dijadikan obyek jaminan 

tidak dapat hapus dengan begitu saja hingga seluruh utang telah 

dilunasi. 

4.  Asas Totaliteit 

hak kebendaan selalu meletak atas keseluruhan obyeknya. Siapa 

yang mempunyai suatu zakelijk recht atas suatu zaak ia mempunyai 

suatu zakelijkrecht itu atas keseluruhan zaak itu, jadi juga atas bagian-

bagiannya yang tidak tersendiri. Bersifat menyeluruh (totaliteit), berarti 

hak kebendaan atas hak cipta mengikuti segala  ikutannya yang melekat 

dan menjadi satu kesatuan dengan benda terhadap mana hak kebendaan 

diberikan 

Menurut Pasal 1 angka ke-1 UUHC  “ Hak Cipta adalah hak 

eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan 

tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” Sedangkan Pasal  Ayat  (1) 

menyatakan “Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau 

Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan 

dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.” 

Dengan demikian dari rumusan tersebut dapat diketahui bahwa 

hak cipta memberikan kepemilikan utuh bagi setiap pemiliknya. 

Kepemilikan atas hak cipta adalah kepemilikan secara menyeluruh atas 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 85 

unsur-unsur dari hak cipta. Setiap pemilik hak cipta memberikan hak 

yang menyeluruh dari hak ciptayang terdiri dari hak menggunakan 

sendiri dan memberikan ijin untuk menggunakannya. Demikian juga 

dalam hal seseorang bermaksud mengalihkan hak cipta tersebut, 

pengalihan tersebut juga mengakibatkan beralihnya seluruh hak cipta 

tersebut termasuk hak untuk mempergunakan sendiri dan hak memberi 

izin kepada pihak lain untuk menggunakan di dalam perdagangan. 

5.  Hak Cipta Tidak Dapat Dipisah-Pisahkan (Onsplitsbaarheid). 

Makna tidak dapat dipisah-pisahkan menunjuk pada suatu 

keadaan misalnya seorang pemilik kebendaan tertentu tidak 

dimungkinkan melepaskan hanya sebagian hak miliknya atas suatu 

kebendaan yang utuh. Meskipun seorang pemilik diberikan kewenangan 

untukmu membebani hak miliknya dengan hak kebendaan lainnya yang 

bersifat terbatas (jure in realiena), namun pembebanan yang dilakukan 

itupun hanya dapat dibebankan terhadap keseluruhan kebendaan yang 

menjadi miliknya tersebut. Jadi ju re in realina tidak mungkin dapat 

diberikan untuk sebagian dari benda, melainkan harus untuk seluruh 

benda tersebut sebagai satu kesatuan.  

6.  Hak cipta mengikuti bendanya (droit de suite) 

Droit de suite, merupakan ciri utama atau yang paling pokok 

dari hak kebendaan. Dengan droit de suite ini, seorang pemegang hak 

kebendaan dilindungi. Ke tangan siapapun kebendaan yang dimiliki 

dengan hak kebendaan tersebut beralih atau dikuasai, pemilik dengan 

hak kebendaan tersebut berhak untuk menuntutnya kembali, dengan 

atau tanpa disertai dengan ganti rugi. Ketentuan Pasal  24  Ayat (1) 

Pencipta atau ahli warisnya berhak menuntut Pemegang Hak Cipta 

supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaannya. Sedang 

ayat (2) menyatakan bahwa suatu ciptaan tidak boleh diubah walaupun 

hak ciptanya telah diserahkan kepada pihak lain, kecuali dengan 

persetujuan Pencipta atau dengan persetujuan ahli warisnya dalam hal 

Pencipta telah meninggal dunia. 
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7.  Hak cipta dapat memberikan Jure in re aliena (yang terbatas) 

Jure in aliena adalah pemberian suatu hak kebendaan yang 

terbatas yang dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum tertentu 

diatas kebendaan yang diatasnya terletak hak kebendaan yang lebih luas 

dan lebih tinggi tingkatannya. Sesuai dan sejalan dengan konsep bahwa 

perbuatan hukum yang menjadi dasar penyerahan sebagai alas peralihan 

hak atas suatu benda dan pembebanannya dapat didasarkan pada suatu 

bentuk perjanjian, maka pemberian jure in re aliena ini juga dapat 

dilakukan dalam bentuk perjanjian. Jure in aliena selanjutnya dapat 

menjadi suatu hak benda bergerak yang dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga, selama dan sepanjang benda yang menjadi dasar 

eksistensi hak kebendaan terbatas tersebut masih ada, dan selama 

pemegang hak kebendaan terbatas ini tidak menjadi pemegang hak 

kebendaan yang lebih luas atau lebih tingkatannya atas benda yang 

diatasnya dibebani dengan hak kebendaan terbatas tersebut.102 

Sebagai Jura in re Aliena (yang terbatas), pengikatan hak 

kebendaan yang bersifat terbatas, yang tidak memberikan hak 

kebendaan penuh kepada Pemegang atau Penerima jaminan. Jaminan 

hanya semata-mata ditujukan bagi pelunasan utang. Jure in aliena hanya 

memberikan hak pelunasan mendahulu, dengan cara menjual sendiri 

benda yang dijaminkan. 

Jika kita menyimak pada dasar penyusunan sistematika hukum 

perdata, pada hakekatnya pada hukum perdata yang berlaku saat ini 

merupakan suatu sistem hukum  yang bersifat subyektif yang di 

dalamnya mengandung hukum harta kekayaan.103 

Dalam hukum harta kekayaan berlaku asas bahwa para pihak 

sendiri yang menentukan sifat dan isi hubungan hukum diantara mereka, 

artinya para pihak boleh menentukan tentang lahir dan hapusnya hak 

dan kewajiban yang telah mereka sepakati. Hukum harta kekayaan 
                                                 

102 Ibid, h. 14 
103 Freida Husni Abdullah, Hukum Kebendaan Perdata, Hak-hak Yang Memberi 

Kenikmatan,Indohill, Jakarta, 2002, h.49. 
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demikian lazim disebut hak perdata. Hak perdata tersebut dapat dibagi 

dalam hak absolute (ius in re) dan hak relative (ius ad rem). Hak 

Absolut atau mutlak yaitu kekuasaan yang diberikan oleh hukum 

kepada subjek hukum untuk berbuat sesuatu atau bertindak sesuatu 

dengan memperhatikan kepentingannya.  Hak Relatif atau nisbi yaitu 

kekuasaan yang diberi hukum kepada subjek hukum tertentu untuk 

berbuat, tidak berbuat sesuatu kepada subjek hukum tertentu.104 

Hak absolut sebagai bagian dari hak perdata dapat dibedakan 

dalam beberapa pengertian sebagai berikut : 

1.  hak absolut atas suatu benda, disebut juga hak kebendaan 

(zakelijk recht) dan diatur di dalam Buku II KUHPerdata; 

2.  hak absolut yang berkaitan dengan pribadi seseorang, disebut juga 

dengan hak kepribadian (persoonlijkeheids recht), Misalnya hak 

hidup, hak merdeka, hak atas kehormatan; 

3.  hak absolut yang berkaitan dengan orang dan keluarga, disebut 

juga hak kekeluargaan (familierechts) misalnya, hak-hak yang 

timbul dari hubungan antara wali dan anak; 

4. hak absolut atas benda yang tidak berwujud, disebut juga 

immateriel, misalnya : hak merek, hak paten, hak cipta dan hak 

pengarang. 

Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri tertentu, yang 

membedakannya dengan hak perseorangan, yaitu : 

1) bersifat mutlak, bahwa hanya hak kebendaan dapat dikuasai oleh 

siapapun juga dan dapat dipertahankan terhadap siapapun juga 

yang bersifat mengganggu pelaksanaan hak kebendaan itu; 

2) hak kebendaan terjadi karena adanya hubungan seseorang 

terhadap sesuatu benda. Oleh karena itu, pemenuhannya tidak 

secepat jika dibandingkan dengan hak perseorangan; 

                                                 
104 http://shootjustice.blogspot.com/2009/02/hak-hak-perdata.html 
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3) selalu mengikuti benda (droit de suite atau zaaksgevolg), bahwa 

hak kebendaan itu mengikuti bendanya, di dalam tangan siapapun 

benda itu berada; 

4) mengenai tingkatan, bahwa hak kebendaan yang lebih tua 

menduduki peringkat yang lebih tinggi daripada hak kebendaan 

yang timbul kemudian setelahnya; 

5)  lebih diutamakan (droit de preference), bahwa hak kebendaan itu 

memberikan kedudukan yang diutamakan atau hak mendahulu 

kepada pemegangnya; 

6) setiap pemegang hak kebendaan dapat mengajukan gugat 

kebendaan terhadap siapapun juga yang mengganggu atau 

berlawanan dengan hak kebendaannya; 

7) dapat dipindahkan, bahwa hak kebendaan itu dapat dipindahkan 

secara penuh kepada siapapun juga jika dibandingkan dengan hak 

perseorangan yang terbatas.105 

Landasan filosofis HKI dimulai sejak dikemukakannya ide 

penghargaan bagi pencipta atau penemu atas kreasi intelektual mereka 

yang berguna bagi masyarakat dalam politik Aristoteles (384-322 SM). 

 Aristoteles mengatakan bahwa pemilikan harta pribadi dalam suatu 

negara menunjukkan adanya kebebasan yang diberikan dan dijamin oleh 

negara itu bagi setiap warganya. Hal ini   diartikan sebagai kebebasan 

warga negara menikmati kesenangan dan kebahagiaan atas pemilikan 

harta pribadi itu. 

Jika dikaitkan hak cipta sebagai hak kebendaan dapat dilihat 

dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 yang berbunyi 

:“Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak 

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan 

izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” dan Pasal 2 
                                                 

105 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan dalam Rahmadi Usman, Hukum Hak atas Kekayaan 
Intelektual (perlindungan dan Dimensi hukumnya di Indonesia), Alumni, Jakarta, hlm. 78 
(selanjutnya disebut dengan Rahmadi Usman 2). 
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ayat (1) UUHC 2002 yang berbunyi “Hak Cipta merupakan hak 

eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah 

suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku.” penjelasan pasal 2 (1) 

tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak 

yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak 

ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin 

pemegangnya.” Dalam pengertian “mengumumkan atau 

memperbanyak”, termasuk kegiatan menerjemahkan, mengadaptasi, 

mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, menyewakan, 

meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan kepada 

publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada 

publik melalui sarana apa pun. 

Pernyataan tersebut membuktikan hak cipta adalah hak eksklusif 

bagi Rasio pemberian perlindungan hak eksklusif secara individu atas 

karya-karya HKI dapat dilihat dari aspek moral arguments dan 

economic arguments. Dari perspektif moral dapat dikemukakan bahwa 

setiap orang memiliki perlindungan hak moral atas karya di bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra yang diciptakannya, sementara itu dari 

perspektif economic dapat menjadi sangat wajar kepada para pencipta 

atau penemu diberikan reward terkait kreatifitasnya.  

Sesuai dengan teori perlindungan hak dari Robert M. Sherwood. 

Menurut Robert M. Sherwood (Robert M. Sherwood, 1995: 65) ada 

beberapa teori yang mendasari perlunya perlindungan terhadap HKI 

adalah :  

1) Reward theory, yang memiliki makna yang sangat mendalam 
berupa pengakuan terhadap karya intelektual yang telah 
dihasilkan oleh seseorang sehingga kepada penemu/ pencipta atau 
pendesain harus diberikan penghargaan sebagai imbangan atas 
upaya-upaya kreatifnya dalam menemukan/ menciptakan karya-
karya intelektual tersebut. 
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2) Recovery theory, teori ini sejalan dengan prinsip yang 
menyatakan bahwa penemu/ pencipta/ pendesain yang telah 
mengeluarkan waktu, biaya serta tenaga dalam menghasilkan 
karya intelektualnya harus memperoleh kembali apa yang telah 
dikeluarkannya tersebut. 

3) Incentive theory, teori yang sejalan dengan teori reward, yang 
mengkaitkan pengembangan kreativitas dengan memberikan 
insentif bagi para penemu/ pencipta atau pendesain tersebut. 
Berdasarkan teori ini insentif perlu diberikan untuk 
mengupayakan terpacunya kegiatan-kegiatan penelitian 
berikutnya dan berguna. 

4) Risk theory, yang mengakui bahwa HKI merupakan suatu hasil 
karya yang mengandung resiko, misalnya; penelitian dalam 
rangka penemuan suatu vaksin terhadap virus penyakit dapat 
berisiko terhadap nyawa peneliti/ penemu bila tidak hati-hati, 
terlebih dia telah mengelurkan biaya, waktu dan tenaga yang tidak 
sedikit. 

5) Economic growth stimulus theory, mengakui bahwa perlindungan 
atas HKI merupakan suatu alat dari pembangunan ekonomi, dan 
yang dimaksud dengan pembangunan ekonomi adalah 
keseluruhan tujuan dibangunnya suatu sistem perlindungan atas 
HKI yang efektif. 

menjadi semakin jelas dapat dipahami mengapa atas karya HKI penting 

untuk mendapat perlindungan hukum. 

Suatu hak kebendaan (zakelijk recht) memberikan kekuasaan 

langsung terhadap suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap 

siapapun juga yang bermaksud mengganggu hak tersebut.106 Siapa saja 

wajib menghormati pelaksanaan hak itu. Sebaliknya, hak perseorangan 

(persoonlijkrecht) hanya dapat dipertahankan untuk sementara terhadap 

orang-orang tertentu saja. Oleh karena itu, hak kebendaan bersifat 

mutlak (absolute) atau (ius in re) dan hak perseorangan bersifat relatif 

(nisbi) atau (ius in rem)107. 

Wirjono projodikoro menyatakan, bahwa hak kebendaan itu 

bersifat mutlak, dimana dalam hal gangguan oleh orang ketiga, pemilik 

hak benda dapat melaksanakan haknya terhadap siapapun juga. Pemilik 

hak benda dapat melaksanakan hanya terhadap siapapun juga yang 

                                                 
106 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, Hukum Perdata : Hukum Benda,  Liberty, Yogyakarta, 

1981. Hlm.24 
107 Rahmadi Usman . Hukum Jaminan Keperdataan, Op.Cit, hlm. 60 
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mengganggunya dan orang yang pengganggu ini dapat ditegur oleh 

pemilik hak benda berdasar atas hak benda itu. Ini berarti, bahwa di 

dalam hak kebendaan tetap ada hubungan langsung antara seorang dan 

benda, bagaimanapun juga ada campur tangan dari orang lain. 

Jika kita lihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan 

yang immateriel, kita akan teringat kepada hak milik. Pemahaman ini 

juga diperkuat oleh Pasal 570 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa 

yang disebut hak milik adalah suatu hak untuk menikmati suatu barang 

secara lebih leluasa dan bebas untuk berbuat sesuatu terhadap barang 

tersebut dengan tidak melanggar undang-undang dan mengganggu hak 

orang lain.  

Hak milik108 ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati 

dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas 

terhadap pemiliknya itu. Pengakuan yang demikian berlaku juga 

terhadap hak cipta sebagai hak milik immaterial. Terhadap hak cipta, 

pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan kepada orang lain. 

Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu, berlaku sebagai syarat-syarat 

pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya maupun pengalihan 

haknya. Kesemuanya itu undang-undang akan memberikan 

perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut.109  Mengenai  pengalihan 

atau dapat dialihkannya hak cipta UUHC 2002 telah mengakomodir 

dalam Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi : 

 “Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya 
maupun sebagian karena:  

a.  Pewarisan;  
b.  Hibah;  
c.  Wasiat;  

                                                 
108 Menurut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan bahwa : “ Hak 

milik adalah hak untuk menikmati kegunaan suatu benda dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas 
terhadap kebendaan itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-
undang, atau peraturan umum yang ditetapkan oleh kekuasaan yang berhak menetapkannya, dan 
tidak menggangu hak-hak orang lain” kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan 
akan pencabutan hak itu demi kepentingan umum berdasarkan atas ketentuan undang-undang dan 
dengan pembayaran ganti rugi. Adi Sulistiyono, Op.cit, Mekanisme Penyelesaian HaKI Hak Atas 
Kekayaan Intelektual, hlm. 13. 

109 Saidin dalam Rahmadi Usman. Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual . Op.cit .h. 80 
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d.  Perjanjian tertulis; atau  
e.    Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-

undangan. “ 
selain itu dalam penjelasan Pasal 3 ayat (2) UUHC mensyaratkan bahwa 

untuk beralih atau dialihkannya hak cipta tidak dapat dilakukan secara 

lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan maupun tanpa 

akta notariil. Ketentuan tersebut akan berguna dalam hal pembuktian 

hak kepemilikan akan hak cipta tersebut. 

Sifat absolut dari hak cipta juga tampak sekali pada ketentuan 

mengenai perampasan, penyitaan ciptaan atau barang hasil pelanggaran 

tindak pidana hak cipta atau hak terkait. Yang untuk selanjutnya 

dimusnahkan guna mencegah beredarnya ciptaan atau barang tersebut 

dalam masyarakat.  

Pasal 56 yang berbunyi :  

“(1)  Pemegang Hak Cipta berhak mengajukan gugatan ganti rugi 
kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Ciptanya dan 
meminta penyitaan terhadap benda yang diumumkan atau hasil 
Perbanyakan Ciptaan itu.  

(2)  Pemegang Hak Cipta juga berhak memohon kepada Pengadilan 
Niaga agar memerintahkan penyerahan seluruh atau sebagian 
penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, 
pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya, yang 
merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.  

(3)  Sebelum menjatuhkan putusan akhir dan untuk mencegah 
kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya dilanggar, 
hakim dapat memerintahkan pelanggar untuk menghentikan 
kegiatan Pengumuman dan/atau Perbanyakan Ciptaan atau 
barang yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta.  

dikaitkan dengan pasal 73 UUHC 2002  yang berbunyi :  

(1) Ciptaan atau barang yang merupakan hasil tindak pidana Hak 
Cipta atau Hak Terkait serta alat-alat yang digunakan untuk 
melakukan tindak pidana tersebut dirampas oleh Negara untuk 
dimusnahkan.  

(2) Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bidang seni 
dan bersifat unik, dapat dipertimbangkan untuk tidak 
dimusnahkan.  

menyatakan bahwa pemegang hak cipta berhak meminta kepada 

pengadilan niaga untuk melakukan penyitaan terhadap benda yang 

diumumkan atau hasil perbanyakan ciptaan yang dilanggarnya, yang 
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untuk selanjutnya dimusnahkan oleh negara, terkecuali ciptaannya 

bersifat unik dapat dipertimbangkan untuk tidak dimusnahkan. Bahkan 

untuk mencegah kerugian yang lebih besar pada pihak yang haknya 

dilanggar sebelum menjatuhkan putusan akhir, hakim dapat 

memerintahkan pelanggar untuk menghentikan kegiatan pengumuman 

dan atau perbanyakan ciptaan atau barang yang merupakan hasil 

pelanggaran hak cipta. Pasal 56 UUHC 2002 secara tegas juga 

memberikan hak kepada pemegang hak cipta untuk mengajukan 

gugatan ganti rugi ke pengadilan niaga karena merasa dirugikan atas 

dilanggarnya hak cipta miliknya. Dengan demikian, dari ketentuan pasal 

56 dan 73 UUHC 200, tampak sekali kalau hak cipta itu bagian daripada 

hak kebendaan, yang merupakan hak mutlak serta bersifat mengikuti 

ciptaannya, walaupun tidak mendapat perlindungan hukum di negara 

lain. 

Kemudian jika dilihat dari rumusan tentang ketentuan pidana 

yang tercakup dalam pasal 72 UUHC 2002 yang menyatakan :  

(1)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan 
perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau 
Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan  pidana  
penjara  masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau 
denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah),  atau 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).  

(2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, 
mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau 
barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait 
sebagaimana dimaksud  pada ayat (1) dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

(3) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak memperbanyak 
penggunaan untuk kepentingan komersial suatu Program 
Komputer dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 
(lima ratus juta rupiah).  

(4) Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 17 dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).  
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(5)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 19, Pasal 20, 
atau Pasal 49 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  

(6)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 
24 atau Pasal 55 dipidana dengan pidana penjara paling lama 
2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).  

(7)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 
25 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh  juta rupiah).  

(8)  Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melanggar Pasal 
27 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 150.000.000,00 (seratus lima 
puluh juta rupiah).  

(9)  Barangsiapa dengan sengaja melanggar Pasal 28  dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 1.500.000.000,00 (satu miliar lima 
ratus juta rupiah).  

disini ada rumusan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak 

cipta suatu bukti bahwa suatu hak itu dapat dipertahankan terhadap 

siapa saja yang mencoba untuk mengganggu keberadaannya. Pidana 

yang diancamkan ialah penjara dan denda. Tindak pidana ini juga 

digolongkan dalam tindak pidana kejahatan dan masuk dalam delik 

pidana biasa. Kesemuanya ini memberikan kesan pertanda adanya hak 

absolut. Sifat hak absolut ini lebih jelas lagi jika lihat rumusan pasal-

pasal pemindahan hak cipta, pendaftarannya dan yang berhubungan 

dengan penyelesaian sengketa menurut UUHC Indonesia. 

Mahadi mengatakan, hak cipta memberikan hak untuk menyita 

benda yang diumumkan bertentangan dengan hak cipta itu serta 

perbanyakan yang tidak diperbolehkan, dengan cara dan memperhatikan 

ketentuan yang ditetapkan untuk penyitaan benda bergerak baik untuk 

menuntut penyerahan benda tersebut menjadi miliknya ataupun untuk 

menuntut suatu benda itu dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak 

dapat dipakai lagi. Hak cipta tersebut juga memberikan hak yang sama 

untuk penyitaan dan penuntutan terhadap jumlah uang masuk yang 
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dipungut untuk menghadiri ceramah, pertunjukan atau pameran yang 

melanggar hak cipta.110    

Pandangan Mahadi tersebut jelas menunjukkan bahwa hak cipta 

itu termasuk dalam ruang lingkup hak kebendaan. Sebab disamping 

mempunyai sifat mutlak juga hadirnya sifat droit de suite111. 

Sri Soedewi Masjhoen Sofwan mengemukakan, bahwa sebagian 

pasal-pasal dari Buku II KUH Perdata, kata zaak memang dapat 

diartikan bagian dari harta kekayaan. Pengertian benda (zaak) secara 

hukum dalam perspektif KUH Perdata, bukan saja benda berwujud 

(barang), tetapi termasuk pula di dalamnya pengertian benda yang tidak 

berwujud (hak-hak). Ini berarti bahwa obyek suatu benda bisa saja hak 

milik (kepemilikan intelektual sebagai terjemahan dari Intellectual 

Property Right. Istilah Intellectual Property Right berasal dari 

kepustakaan hukum Anglo Saxon, yang secara sederhana dapat diartikan 

hak atas kepemilikan terhadap karya-karya yang timbul atau lahir 

karena adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan tehnologi. 

Berdasarkan pengertian diatas, maka obyek hukum pengaturan 

hak milik intelektual itu karya-karya yang timbul atau lahir karena 

adanya kemampuan intelektual manusia dalam bidang ilmu 

pengetahuan dan tehnologi daya cipta, rasa dan karyanya, yang 

memiliki nilai moral, praktis dan ekonomis. Pada dasarnya yang 

termasuk dalam bentang lingkup hak milik intelektual itu, yang segala 

karya dalam bidang ilmu pengetahuan dan tehnologi yang dihasilkan 

melalui akal atau daya pikir manusia. Hal inilah yang membedakan hak 

milik intelektual dengan hak milik lainnya yang diperoleh dari alam. 

                                                 
110 Wawancara Ida Hartati dengan Mahadi dalam OK. Saidin, Op.cit. hlm. 51 
111 Droit de suite, adalah merupakan asas hukum, setiap asas hukum mempunyai sifat 

pengecualian. Sifat pengecualian dari asas hukum itulah membuat ia menjadi supel dan fleksibel, 
mampu mengikuti perkembangan dan secara terus menerus menyesuaikan diri dengan tuntutan 
peradaban manusia. Jadi, pengecualian dalam asas hukum itu sudah merupakan dari setiap asas 
hukum. 
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Haki ini merupakan hak yang bersifat abstrak dibandingkan 

dengan hak pemilikan benda yang terlihat, tetapi hak-hak tersebut 

mendekati hak-hak benda, lagi pula kedua hak tersebut bersifat hak 

mutlak. Hal ini dikarenakan hak yang bersifat abstrak itu setelah keluar 

dari pemikiran manusia, maka menjelma dalam suatu ciptaan 

kesusastraan, ilmu pengetahuan atau kesenian, program komputer, 

simbol, temuan tehnologi, rahasia dagang, desain atau singkatnya 

berubah menjadi benda berwujud (lichamelijk zaak) yang dalam 

pemanfaatannya (exploit), dan reproduksinya dapat merupakan sumber 

keuntungan uang. Inilah yang membenarkan penggolongan hak tersebut 

ke dalam hukum harta benda.112 Sesuai dengan hakekatnya pula, Haki 

dikelompokkan sebagai hak milik atas kekayaan yang sifatnya tidak 

berwujud (intangible).113 

Karya-karya intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, 

atau teknologi yang dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan 

biaya, yang menjadikannya memiliki nilai. Apabila ditambah dengan 

manfaat ekonomis yang dapat dapat dinikmati, maka nilai ekonomis 

yang melekat menumbuhkan konsepsi property terhadap karya-karya 

intelektual tersebut.  

c. Karakteristik Hak cipta sebagai obyek jaminan kredit 

Untuk menanggung atau menjamin pembayaran atau pelunasan 

utang tertentu, debitur umumnya diwajibkan menyediakan jaminan berupa 

agunan (kebendaan tertentu) yang dapat dinilai dengan uang, berkualitas 

tinggi yang nilainya minimal sebesar jumlah utang yang diberikan 

kepadanya. Untuk itu seharusnya pihak perbankan dan lembaga keuangan 

lainnya atau bahkan perseorangan meminta kebendaan jaminan dengan 

maksud jika debitur tidak dapat melunasi utangnya atau dinyatakan pailit, 

maka kebendaan jaminan tersebut dapat dicairkan atau diuangkan guna 

menutupi pelunasan atau pengembalian uang tersisa. Ini berarti, bahwa 
                                                 

112 Van Apeldorn dalam Adi Sulistiyono, Mekanisme Penyelesaian HaKI Hak Atas 
Kekayaan Intelektual. Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2004, hlm. 13. 

113 Adi Sulistiyono, Ibid. 
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tidak semua kebendaan atau hak-hak (piutang-piutang) dapat dijadikan 

sebagai jaminan utang, terkecuali kebendaan jaminan yang bersangkutan 

telah memenuhi persyaratan untuk dijadikan sebagai jaminan utang. 

Dalam hal ini yang dijamin selalu pemenuhan suatu kewajiban yang 

dapat dinilai dengan uang. Realisasi penjaminan ini selalu berupa 

menguangkan benda-benda jaminan dan mengambil dari hasil penguangan 

benda jaminan apa yang menjadi hak pihak yang mengutangkan (kreditur). 

Oleh karena itu, barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda 

atau suatu hak yang dapat dinilaikan ke dalam uang. Untuk menguangankan 

benda jaminan perlu benda itu dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, 

juga barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah benda atau hak yang 

boleh dialihkan kepada orang lain. 

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa kebendaan jaminan 

dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dan sekaligus kepastian 

hukum, baik kepada kreditur maupun kepada debitur. Bagi kreditur dengan 

diikatnya suatu utang dengan kebendaan jaminan, hal itu kan memberikan 

kepastian hukum jaminan pelunasan utang debitur seandainya debitur 

wanprestasi atau dinyatakan pailit. Kebendaan jaminan akan memberikan 

kepastian hukum kepada pihak kreditur beserta dengan bunganya akan tetap 

kembali dengan cara menguangkan kebendaan jaminan utang yang 

bersangkutan. 

Hak-hak jaminan yang diatur di dalam buku II BW dan hak-hak 

yang diatur dalam buku III BW adalah hak-hak kekayaan, hak-hak yang 

mempunyai nilai ekonomis dan dapat diperjualbelikan. Hak jaminan 

tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan yang dimiliki 

debitur tidak mencukupi semua hutangnya, sedangkan pada prinsipnya 

semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan hutang. Oleh karena 

itu benda sebagai jaminan seharusnya benda dapat dialihkan dan 

mempunyai nilai jual (ekonomis)114, terutama sangat penting sekali 

terutama bila debitur cidera janji kemudian kreditur tersebut mengeksekusi 

                                                 
114 J. Satrio, Op.Cit. h.13. 
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hak atas benda tersebut ternyata benda yang dijaminkan itu tidak dapat 

dialihkan dan tidak mempunyai nilai jual, hak tersebut akan merugikan bagi 

kreditur. 

Suatu benda dijadikan jaminan adalah itikad baik debitur, guna 

memastikan pelunasan utangnya sebagaimana yang tertuang dalam 

perjanjian pokoknya akan terealisasikan dengan baik, sedangkan kreditor 

manjadi lebih yakin akan niat baik debitor, jika ada benda tertentu yang 

mempunyai nilai ekonomis yang diikat dalam perjanjian yang dikenal 

dengan jaminan kebendaan. Kalau jaminan obyeknya benda tetapi benda 

tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, ini bukan jaminan kebendaan 

melainkan jaminan perorangan. Jaminan haruslah dikuasai hak hukumnya 

secara sah oleh debitor atau penjamin, serta dapat diterima oleh kreditor 

karena jaminan tersebut dianggap bernilai. Sehingga jika debitor dan atau 

penjamin tidak ingin kehilangan barang jaminan tersebut maka debitur 

harus melunasi utangnya. Demikian pula kreditur berharap bahwa penjualan 

barang jaminan dapat menyelesaikan piutangnya secara wajar manakala 

debitur wanprestasi.115  

Realisasi penjaminan ini selalu berupa penguangan benda-benda 

jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang 

menjadi hak pihak yang menguntungkan (si berpiutang atau kreditur). Jadi, 

yang dijamin adalah selalu : pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang. Oleh karena itu, maka barang-barang yang dapat dijadikan 

jaminan haruslah suatu benda atau hak yang dapat dinilai dengan uang. 

Faktor nilai uang atau ekonomis tetap merupakan faktor yang 

penting dalam suatu perjanjian kredit, dalam arti bahwa semua perjanjian 

kredit yang prestasinya mempunyai nilai uang atau ekonomis adalah 

perikatan sebagaimana dimaksudkan oleh Buku III BW, yang merupakan 

bagian dari hukum harta kekayaan mengatur hak-hak kekayaan sebagai 

bagian hak kekayaan absolut adalah hak kebandaan yang mendapat 

pengaturan dalam Buku II BW, sedangkan hak kekayaan yang relative 

                                                 
115 Herowati Poesoko, Op.cit.h.44. 
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pengaturannya adalah dalam Buku II BW, sehingga benda atau suatu hak 

yang dapat dijadikan jaminan adalah hak atau benda yang mempunyai nilai 

uang atau ekonomis. 

Selain mempunyai nilai ekonomis, benda itu juga harus dapat 

dialihkan kepada orang lain. Sebagai suatu contoh bahwa tanah kuburan 

atau tanah wakaf tidak dapat dijadikan jaminan. Untuk menjawab apakah 

suatu hak atas sesuatu, dapat atau tidak dapat dijadikan jaminan, harus 

diperoleh kepastian lebih dulu apakah hal tersebut menurut sifatnya atau 

menurut perikatan atau perjanjian yang menerbitkan hak tersebut, boleh 

dialihkan kepada orang lain atau tidak. Lebih jelas dikatakan oleh Subekti, 

bahwa menjaminkan suatu benda berarti melepaskan sebagian atas 

kekuasaan benda tersebut. Kekuasaan yang dilepaskan tersebut adalah 

kekuasaan untuk mengalihkan hak milik dengan cara apapun baik dengan 

cara menjual, menukar atau menghibahkan116, dan bahkan yang tepat bagi 

kemungkinan untuk benda dapat dijadikan jaminanadalah benda yang dapat 

dialihkan. Jadi kriterianya bukan hanya ius inrem (zakelijk recht) saja yang 

dapat dijadikan jaminan, melainkan ius in personaam (persoonlijk recht) 

dapat dijadikan jaminan asal saja dapat dialihkan. 

Berdasarkan pendapat-pendapat pada sarjana tersebut di atas 

dapatlah disimpulkan bahwa syarat obyek perjanjian jaminan adalah benda 

yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan. Persyaratan tersebut 

guna melindungi kepentingan debitur manakala debitur cidera janji maka 

benda tersebut sebagai pelunasan atas utang debitur kepada kreditur. 

Kreditur pemegang hak jaminan mempunyai kepentingan yang 

besar sekali atas tetap tingginya nilai obyek jaminan, terutama pada waktu 

ia akan mengeksekusi obyek jaminan. Karena semakin besar hasil penjualan 

obyek jaminan, semakin besar pula kemungkinan hak tagihnya terlunasi 

dari hasil penjualan itu. Sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 

penilaian jaminan kredit dapat dikemukakan sebagai berikut :117 

                                                 
116  Subekti, Opcit. 

117 M. Bahsan, Op.Cit. h.107 
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1) Obyek Jaminan kredit  

Sebagaimana  obyek jaminan utang-piutang secara umum 

jaminan kredit dapat dikelompokkan kedalam tiga kelompok, yaitu 

barang bergerak, barang tidak bergerak dan jaminan perorangan 

(penanggungan utang). Masing-masing kelompok jaminan kredit 

tersebut terdiri dari bermacam jenis. Barang bergerak yang berupa 

barang berwujud banyak jenisnya walaupun masih dapat dibedakan 

menjadi beberapa kelompok, antara lain berupa perhiasan, surat 

berharga, kendaraan bermotor, perlengkapan kantor, alat berat, alat 

transportasi, barang persediaan dan barang dagangan. 

Barang tidak bergerak dapat berupa tanah dan benda-benda yang 

berkaitan (melekat) dengan tanah seperti rumah tinggal, gedung kantor, 

gudang, hotel, dan sebagainya. Benda tidak berwujud dapat berupa 

tagihan, piutang dan sejenisnya. Sementara itu penanggungan utang 

dapat berupa jaminan pribadi (personal guaranty) dan jaminan  

perusahaan (compulsary guaranty) sebagaimana telah diuraikan  pada 

bab sebelumnya, penanggungan utang diatur oleh ketentuan 

KUHPerdata, Buku Ketiga. 

Sebagian dari obyek jaminan kredit sebagaimana yang 

disebutkan diatas diatur atau berkaitan dengan suatu peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Sebagai contoh adalah  tanah diatur 

oleh UU nomor 5 tahun 1960 dan peraturan pelaksanaannya, kapal laut 

diatur oleh UU  No.21 Tahun 1992, kapal udara diatur pasal oleh UU 

No.15 tahun 1992, satuan rumah susun diatur oleh UU No. 16 Tahun 

1985, begitu juga tentang hak cipta diatur dalam UU No. 19 Tahun 

2002. 

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur atau 

berkaitan dengan masing-masing barang yang ditetapkan sebagai obyek 

jaminan kredit akan dapat dinilai berbagai hal tentang barang yang 

bersangkutan. Misalnya, mengenai hak cipta yang diajukan oleh debitur 

sebagai jaminan kredit terlebih dahulu dinilai dengan UU No. 19 Tahun 
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2002 Tentang Hak Cipta. Undang-undang tersebut mengatur mengenai 

hak cipta yang dapat didaftarkan, jangka waktu perlindungan hak cipta, 

jenis-jenis ciptaan yang diberi hak cipta. 

Pengaitan dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

sesuatu obyek jaminan kredit adalah untuk memperjelas jenisnya 

sehingga lembaga jaminan dapat mempertimbangkan sesuai dengan 

kebijakannya tentang jenis-jenis obyek jaminan yang dapat diterimanya. 

Kejelasan jenis obyek jaminan kredit antara lain diperlukan pula untuk 

dilakukannya pengikatan sesuai dengan lembaga jaminan yang berlaku. 

2) Pembatasan Jenis dan obyek jaminan kredit 

Dari praktik perbankan dapat diketahui bahwa tidak semua jenis 

barang atau bentuk obyek jaminan utang dapat diterima, misalnya : 

tanah yang belum bersertifikat, saham, dan sebagainya. 

Dalam kaitannya dengan hak cipta sebagai obyek jaminan, yang 

mesti harus diperhatikan oleh bank antara lain sudah terdaftar atau 

belum hak cipta tersebut di Ditjen HKI (hal ini tentu akan sangat 

berguna dalam suatu pembuktian kepemilikan hak cipta), jangka waktu 

perlindungan hak cipta, jangka waktu lisensi hak cipta. 

3) Tata cara penilaian jaminan kredit 

Terhadap setiap jaminan kredit yang diajukan  debitur dilakukan 

penilaian oleh bank yang menerimanya. Penilaian terhadap obyek 

jaminan dilihat dari segi hukum untuk keabsahannya dan secara 

ekonomi agar mengetahui nilai jaminan tersebut. Penilaian secara 

hukum dilakukan dengan merujuk kepada ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang legalitas obyek jaminan 

utang dan penggunaannya sebagai jaminan kredit. Dari penilaian secara 

hukum dapat disimpulkan mengenai penerimaan obyek jaminan yang 

bersangkutan sah atau tidak sah dari segi hukum. 

Penilaian secara ekonomi dilakukan dengan memperhatikan 

aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai ekonomi dari obyek jaminan 
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kredit. Dari penilaian secara ekonomi diharapkan dapat disampaikan 

besarnya nilai (harga) dari obyek kredit. 

a)  Penilaian secara hukum atas obyek jaminan 

Penilaian secara hukum obyek jaminan kredit dilakukan sesuai 

dengan jenis dan bentuk jaminan kredit yang diajukan (diserahkan) 

oleh calon peminjam (debitur). Sebagaimana telah diuraikan pada 

uraian terdahulu, masing-masing barang mempunyai legalitas dan 

aspek hukum jaminan yang berbeda. Walaupun demikian, mengenai 

penilaian secara hukum atas jaminan kredit secara umum meliputi 

hal-hal sebagai berikut. 

1. Legalitas obyek jaminan  kredit 

Beberapa obyek jaminan kredit, baik yang termasuk barang 

bergerak, barang tidak bergerak yang berupa penanggungan utang, 

diatur oleh suatu peraturan perundang-undangan. Dengan merujuk 

kepada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya akan 

diketahui legalitas dari obyek jaminan kredit yang bersangkutan. 

Dalam hal hak cipta yang diajukan oleh calon debitur sebagai 

jaminan kredit dalam rangka permohonan kreditnya, terkait dengan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak cipta tersebut 

dapat dinilai dari ketentuan-ketentuan UUHC. 

Demikian juga mengenai legalitas suatu barang sering 

didukung oleh suatu (beberapa) dokumen dan diantaranya 

diterbitkan (dibuat) setelah memenuhi ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Nama (judul)  dokumen dan 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk penerbitannya, 

kekuatannya (kedudukannya) dan hal lainnya yang terkait dengan 

penerbitannya ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan. Berkaitan dengan hak cipta sebagai obyek jaminan 

kredit, untuk memperoleh legalitas suatu hak cipta dapat 

ditunjukkan dari sertifikat hak cipta yang dikeluarkan oleh 

direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual pada Departemen 
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Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Demikian 

juga mengenai legalitas penerima hak cipta dapat ditunjukkan dari 

dokumen-dokumen yang menjadi dasar hukum peralihan hak cipta  

tersebut  seperti : dokumen-dokumen peralihan hak cipta 

berdasarkan pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian yang telah 

disahkan oleh Ditjen HKI. 

Tujuan penelitian dokumen dari obyek jaminan tersebut, 

akan dapat diketahui berbagai data dan informasi seperti misalnya 

mengenai nama pencipta, pemegang hak cipta, letak hak cipta, 

harga hak cipta, dan sebagainya. Bila terhadap semua hal yang 

berkaitan dengan keabsahan dokumen dan kebenaran data yang 

tercantum di dalam dokumen sudah dilakukan penilaian terutama 

segi hukumnya, akan diketahui legalitas hak cipta. 

2. Keabsahan penggunaan obyek jaminan kredit 

Dari dokumen barang yang dijadikan sebagai obyek jaminan 

kredit akan dapat diketahui apakah barang tersebut milik calon 

debitur atau pihak lain. Bila barang yang dijadikan obyek jaminan 

kredit milik pemohon kredit tentunya akan lebih mudah 

dipertimbangkan bank atau lembaga jaminan lainnya. Akan tetapi, 

bila obyek jaminan kredit milik pihak lain, maka lembaga jaminan 

atau bank perlu meneliti keabsahan penggunaannya sebagai 

jaminan kredit kepada bank oleh pemohon kredit.  

3. Penggunaan dokumen yang sah 

Dokumen yang berkaitan dengan kepemilikan obyek 

jaminan kredit atau kewenangan pemohon untuk menjaminkannya 

perlu diteliti dan dinilai oleh lembaga jaminan. Walaupun terhadap 

dokumen yang dipalsukan akan dapat dikenakan sanksi pidana, 

sementara lembaga jaminan mungkin dirugikan. Penilaian tersebut 

sebagaimana telah disampaikan terdahulu dilakukan antara lain 

menelitinya dengan merujuk kepada perundang-undangan yang 

berlaku, melakukan verifikasi kepada instansi yang berwenang 
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menerbitkan dokumen dan wawancara dengan pemilik jaminan 

kredit. 

4. Sengketa yang dapat melekat pada jaminan kredit perbankan 

suatu obyek jaminan kredit sering pula mempunyai keadaan 

yang berpotensi sengketa yang untuk penyelesaiannya perlu 

merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku 

secara umum sengketa yang dapat melekat pada suatu jaminan 

kredit dapat berupa : 

- terdapatnya pembebanan utang lain atas obyek jaminan kredit; 

- terdapatnya sengketa atas obyek jaminan kredit; 

5. Peruntukan dan atau perizinan penggunaan obyek jaminan kredit 

Suatu obyek jaminan sering terkait dengan peruntukan dan 

atau perizinan oleh sesuatu peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Sebagaimana diketahui terdapat berbagai ketentuan 

hukum yang mengatur mengenai peruntukan dan atau perizinan 

penggunaan suatu barang. Bila barang tersebut diajukan oleh 

pemohon kredit sebagai obyek jaminan kredit, maka ketentuan 

hukumnya perlu diperhatikan oleh bank dalam rangka 

penilaiannya. 

6. Kemungkinan pengikatan obyek jaminan  

Bank atau lembaga jaminan perlu melakukan penilaian sejauh 

mana terhadap obyek jaminan kredit yang diterimanya akan dapat 

diikat secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. 

Dalam praktek perjanjian utang piutang, perjanjian utang  sering 

diikuti dengan perjanjian pengikatan jaminan utang. Demikian 

pula, dalam hal pemberian kredit selain dibuat perjanjian 

krediturnya, hendaknya segera diikuti pula dengan pembuatan 

perjanjian pengikatan obyek jaminan kredit. Akan tetapi, dalam 

praktek perbankan tidak selamanya dibuat perjanjian pengikatan 

jaminan kredit yang berupa perjanjian terpisah sebagai perjanjian 

assesoir dengan berbagai pertimbangan dari pihak bank atau atas 
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permintaan debitur yang disetujui oleh bank. Sering kali terjadi 

mengenai penyerahan jaminan kredit hanya dicantumkan dalam 

klausula perjanjian kredit yang disertai dengan tanda terima 

penerimaan jaminan kredit. 

Sehubungan dengan itu untuk melindungi kepentingannya 

bank perlu memperhatikan ketentuan hukum yang mengatur 

ketentuan pengikatan jaminan utang dalam menerima suatu obyek 

jaminan kredit. Apabila menginginkan pengamanan atas kredit 

yang disalurkan, diperlukan pengikatan yang sempurna atas obyek 

jaminan kredit yang diterimanya. Pengikatan yang sempurna dapat 

dilakukan dengan mengikuti dan mematuhi ketentuan hukum yang 

berlaku terhadap suatu lembaga jaminan yang akan digunakan. 

Misalnya,  pengikatan hak cipta dengan lembaga jaminan fidusia 

yang diatur dalam UU No. 42 tahun 1999 menetapkan : bila semua 

ketentuan-ketentuan pengikatan jaminan utang sebagaimana yang 

ditetapkan oleh undang-undang tersebut telah terpenuhi, yaitu 

dengan membuat akte pemberian fidusia dihadapan notaris dan 

kemudian mendaftarkannya ke kantor pedaftaran fidusia di 

Indonesia. Selanjutnya, pembebanan hak jaminan terhadap hak 

cipta juga tunduk pada ketentuan-ketentuan undang-undang hak 

cipta yang mewajibkan setiap peralihan atas hak cipta dilakukan 

secara tertulis dan didaftarkan ke Ditjen HKI. 

b) Penilaian secara ekonomi terhadap obyek jaminan  

Penilaian ekonomi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

obyek jaminan kredit mempunyai nilai atau harga menurut hitungan 

ekonomi. Dalam hal ini terdapat beberapa aspek yang diperlukan 

antara lain sebagai berikut : 

1. jenis dan bentuk jaminan 

lembaga jaminan atau bank terlebih dahulu mengetahui 

secara jelas mengenai obyek jaminan kredit, yaitu apakah 

merupakan barang bergerak atau barang tidak bergerak, 
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penanggungan utang dan apa jenisnya, sebagimana yang telah 

diketahui berdasarkan penilaian secara hukum. 

Masing-masing jenis obyek jaminan kredit mempunyai 

nilai ekonomis berbeda-beda. Secara umum nilai ekonomis tanah 

lebih baik dari nilai ekonomi barang persediaan yang berupa 

barang mentah, atau dari nilai ekonomi borgtocht. Tetapi dalam 

perkembangan tehnologi dan ilmu pengetahuan dewasa ini, bank 

mestinya juga memperhatikan nilai ekonomi suatu hak cipta.  

2. Kondisi ekonomi jaminan sering berkaitan dengan keadaan 

fisiknya, persyaratan teknis, dan kelengkapan lainnya yang terkait 

dengan kesempurnaannya yang dapat berpengaruh terhadap 

pemanfaatannya dan atau penggunaanya. Kondisi obyek jaminan 

kredit akan sangat berpengaruh terhadap nilai ekonominya.  

3. Kemudahan pengalihan kepemilikan obyek jaminan kredit. 

Suatu obyek jaminan kredit dengan mudah dapat dialihkan 

atau dipindahtangankan kepemilikannya kepada pihak lain 

umumnya akan mempunyai nilai ekonomi yang relatif lebih baik. 

Jika obyek jaminan kredit berupa hak cipta faktor yang 

mempengaruhi kemudahan pengalihan dapat dipengaruhi oleh 

telah terdaftarnya hak cipta tersebut, dan sebagainya. 

4. tingkat harga yang jelas dan prospek pemasaran  

suatu barang yang dijadikan sebagai obyek jaminan kredit 

umumnya mempunyai harga yang jelas. Akan tetapi, sejauh mana 

harga tersebut merupakan harga yang stabil atau akan meningkat 

dalam kurun waktu yang akan datang adalah hal yang berkaitan 

dengan nilai ekonominya. 

Berkaitan dengan syarat-syarat obyek jaminan seperti diuraikan 

tersebut diatas, maka kemungkinan diterimanya hak cipta sebagai jaminan 

utang maka hak cipta tersebut haruslah mempunyai nilai uang atau 

ekonomis dan dapat dialihkan kepada pihak lain.  
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Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak yang lahir atas 

perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta 

manusia. Jadi, hak ini merupakan hak atas harta kekayaan yang timbul dari 

kemampuan intelektual manusia. Karena dalam pembuatannya memerlukan 

pengorbanan maka hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan 

perlindungan. 118 

Dalam perkembangannya karya cipta yang bersumber dari hasil 

kreasi akal dan budi manusia tersebut telah melahirkan suatu hak yang 

disebut hak cipta (copy right). Hak cipta tersebut melekat pada diri seorang 

pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahirlah dari hak cipta tersebut 

hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak moral (moral rights). Hak 

ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk 

mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral 

merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap 

isi ciptaan, judul ciptaan, nama pencipta, dan ciptaan itu sendiri.119 

Rasio pemberian perlindungan hak eksklusif secara individu atas 

karya-karya HKI dapat dilihat dari aspek moral arguments dan economic 

arguments. Dari perspektif moral dapat dikemukakan bahwa setiap orang 

memiliki perlindungan hak moral atas karya di bidang ilmu pengetahuan, 

seni dan sastra yang diciptakannya, sementara itu dari perspektif economi 

dapat menjadi sangat wajar kepada para pencipta atau penemu diberikan 

reward terkait kreatifitasnya. Dengan uraian tersebut, telah terpenuhi bahwa 

hak cipta mempunyai nilai yang ekonomis sesuai dengan syarat suatu benda 

yang dapat dijadikan jaminan ialah yang mempunyai nilai ekonomis. 

Syarat lain suatu benda dapat dijadikan jaminan ialah benda tersebut 

dapat dialihkan. Hak cipta juga telah memenuhi syarat dapat dialihkan, hal 

ini dapat dilihat dalam pengaturan mengenai hak cipta yang secara eksplisit 

dinyatakan dalam pasal 3 Ayat (2) UUHC 2002 yang intinya hak cipta 

dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena, 

                                                 
118 http://bh4kt1.multiply.com/journal/item/15 
119 Eddy Damian, Op.Cit. Hlm. 62-63. 
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Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang 

dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Namun, dalam penjelasan 

pasal itu juga dipersyaratkan bahwa suatu hak cipta yang akan dialihkan 

tidak dapat dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis 

baik dengan maupun tanpa akta notariil. 

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa suatu 

hak cipta dapat digunakan sebagai jaminan kredit suatu utang ditinjau dari 

hukum jaminan di Indonesia, karena hak cipta telah memenuhi syarat-syarat 

agar suatu benda dapat digunakan sebagai jaminan. 

d. Penilaian nilai ekonomis hak cipta 

Hak jaminan tampak sekali mempunyai arti penting, kalau kekayaan 

yang dimiliki debitur tidak mencukupi semua hutangnya, sedangkan pada 

prinsipnya semua kekayaan debitur dapat diambil untuk pelunasan hutang. 

Oleh karena itu benda sebagai jaminan seharusnya benda dapat dialihkan 

dan mempunyai nilai jual (ekonomis)120.   

Realisasi penjaminan ini selalu berupa penguangan benda-benda 

jaminan dan mengambil dari hasil penguangan benda jaminan itu apa yang 

menjadi hak pihak yang menguntungkan (si berpiutang atau kreditur). Jadi, 

yang dijamin adalah selalu : pemenuhan suatu kewajiban yang dapat dinilai 

dengan uang. Oleh karena itu, maka barang-barang yang dapat dijadikan 

jaminan haruslah suatu benda atau hak yang dapat dinilai dengan uang. 

Untuk menilai nilai ekonomis hak cipta memang tidak semudah 

menilai nilai benda berwujud karena hal tersebut memang belum lazim 

dilakukan di Indonesia dalam menilai suatu benda yang tidak berwujud 

(intangible goods). Ada beberapa model penilaian terhadap hak atas 

kekayaan intelektual yang termasuk di dalamnya tentang hak cipta, model 

penilaian itu antara lain : cost-based model,  market-based model, income-

based model, dan option model.121 

                                                 
120 J. Satrio, Op.Cit. h.13. 
121 Joko Sutrisno, Model Penilaian Aset Intangible dan Hak Intelektual. 2008. 

http://joko.tblog.com/.  
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Model cost-based pada prinsipnya menghitung nilai aset intangible 

atau intellectual property berdasarkan seberapa besar biaya yang telah 

dikeluarkan untuk mengembangkan atau menciptakan aset tersebut. Model 

ini tidak memperhitungkan nilai yang bisa diperoleh dari aset tersebut di 

masa mendatang. Jadi, mirip dengan aset tangible lainnya, aset intangible 

dalam model ini dianggap memiliki nilai awal, misalnya mobil adalah nilai 

belinya, dan akan memiliki perhitungan nilai di tahun-tahun berikutnya 

dengan asumsi yang sama dengan aset-aset lainnya, yaitu adanya nilai 

penyusutan. Biasanya model ini digunakan untuk keperluan perhitungan 

pajak. 

Model cost-based belum melibatkan aspek hukum seperti hak cipta 

dan hak kekayaan intelektual. Meskipun secara nyata telah 

memperhitungkan aspek biaya dalam penciptaan dan perawatan aset 

tersebut, yaitu untuk pendaftaran hak cipta dan perlindungan hukumnya, 

namun belum mencerminkan perhitungan dampak dari aktivitas hukum 

terhadap nilai aset tersebut di masa mendatang. 

Model market-based ini pada dasarnya mencoba menghitung nilai 

aset intangible berdasarkan nilai pasar yang akan diperoleh dari aset 

tersebut. Hal ini biasanya dilakukan melalui pembandingan dengan aset 

intangible lain yang telah ada sebelumnya dan telah diketahui nilai 

pasarnya. Masalah signifikan dalam penerapan model ini adalah pemilihan 

perbandingan aset yang dapat dibandingkan secara akurat. Sering kali sulit 

untuk mengidentifikasi aset pembanding yang benar-benar dapat 

dibandingkan. Model market-based hanya akan bekerja dengan baik apabila 

ada nilai pasar yang sudah ditetapkan untuk aset pembanding yang setara 

dengan aset intangible tersebut. Apabila tidak ada nilai pasar yang jelas 

untuk aset pembandingnya, model ini tidak akan efektif digunakan. 

Model market based ini gagal untuk mengidentifikasi aspek hukum 

dari penilaian aset intangible secara menyeluruh. Hal ini disebabkan tidak 

adanya aset pembanding yang dapat digunakan secara akurat oleh 

perusahaan-perusahaan yang memiliki aset tersebut. Sebagai contoh, hak 
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paten yang dimiliki oleh perusahaan besar akan memiliki nilai aset yang 

lebih besar dibandingkan dengan paten yang sama yang dimiliki oleh 

perusahaan kecil. Hal ini karena perusahaan besar memiliki sumber daya 

yang lebih besar untuk dapat mengembangkan dan memaksimalkan hak 

paten tersebut dibandingkan dengan perusahaan kecil yang memiliki 

sumber daya yang terbatas. 

Penilaian berdasarakan model income-based menggunakan 

perkiraan penghasilan yang akan diterima di masa yang akan datang untuk 

memperkirakan nilai dari aset tersebut. Dalam model ini, nilai dari aset 

intangible ditentukan berdasarkan proyeksi pendapatan royalty yang akan 

dihasilkan di masa yang akan datang dalam sebuah struktur lisensi. 

Perusahaan-perusahaan menggunakan perhitungan proyeksi yang berbeda-

beda dalam menghitung perkiraan penghasilan yang akan diterima di masa 

yang akan datang. Hal ini akan membawa konsekuensi terjadinya penilaian 

yang berbeda-beda antara satu perusahaan dengan perusahaan lainnya. 

Model income-based akan bekerja dengan efektif jika terdapat 

informasi yang akurat untuk mendukung penghitungan pendapatan dan arus 

kas di masa yang akan datang. Informasi pendukung ini biasanya tersedia 

apabila aset intangible tersebut mempunyai aset pembanding yang sejenis 

atau aset tersebut memiliki nilai yang jelas dan tetap. Salah satu masalah 

dalam penerapan model ini adalah penentuan discount rate yang digunakan. 

Penentuan discount rate harus mempertimbangkan baik time value of 

money maupun resiko atas perkiraan penghasilan di masa yang akan datang. 

Model income-based kurang bisa memperhitungkan aspek hukum 

atas penilain aset intangible. Model ini secara efektif dapat 

mengidentifikasi biaya-biaya perolehan dan perawatan atas aset intangible 

tersebut, tetapi tidak dapat mengidentifikasi biaya-biaya yang berkaitan 

dengan pengembangan hak legal atas kepemilikan aset intangible tersebut. 

Model Option adalah sebuah pilihan yang dapat digunakan pada 

suatu waktu tertentu, akan tetapi seseorang juga dapat memilih untuk tidak 

menggunakan pilihan tersebut. Pemilik dari hak kekayaan intelektual 
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tersebut mempunyai berbagai macam pilihan tentang pengembangan dan 

komersialisasi atas aset yang dimilikinya. Pilihan-pilihan tersebut antara 

lain adalah dalam bentuk apa kekayaan intelektual tersebut; apakah akan 

menggunakan lisensi untuk kekayaan intelektual yang dimiliki; bagaimana 

cara menilai jumlah kekayaan intelektual tersebut; dan kapan akan 

mendaftarkan kekayaan intelektual yang dimiliki agar dapat dikembangkan 

lebih lanjut. 

Model ini akan efektif untuk digunakan apabila berbagai macam 

pilihan yang ada dapat segera diidentifikasi dan dihitung. Model option ini 

akan lebih efektif apabila nilai dari pilihan-pilihan yang ada stabil dan 

apabila pilihan-pilihan tersebut memiliki beberapa kriteria tertentu dan tidak 

dapat dilaksanakan sebelum waktunya. Sayangnya, dalam kenyataannya hal 

tersebut sangat sulit untuk direalisasikan. 

Terdapat beberapa masalah dalam penerapan model option ini. 

Sebagai contoh, resiko yang berkaitan dengan berbagai macam pilihan atas 

komersialisasi dari aset intangible tersebut berubah-ubah seiring dengan 

waktu. Model ini juga sulit untuk melakukan penilaian pilihan-pilihan 

sedemikian rupa sehingga dapat secara efektif menghitung besarnya arus 

kas di masa yang akan datang yang berkaitan dengan komersialisai aset 

intangible secara aktual. 

Penggunaan model option yang rumit dapat memperhitungkan 

banyak biaya yang berkaitan dengan aspek hukum dari aset intangible 

tersebut. Akan tetapi akan sangat sulit untuk mengintegrasikan aspek-aspek 

hukum tersebut dalam sebuah perhitungan yang kompleks dalam model 

option. Model ini sudah dikenal sebagai model yang paling rumit dalam 

sistem penilaian aset.  

Penilaian nilai ekonomis suatu hak cipta juga dipengaruhi beberapa 

hal, diantaranya ialah nama besar pencipta dari suatu karya cipta, contohnya 

nama besar pencipta. Suatu karya cipta dalam bentuk karya tulis berupa 

buku karangan Mario Teguh dengan karangan penulis baru tentu akan 

dinilai berbeda oleh masyarakat, karena karangan buku Mario Teguh rata-
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rata merupakan best seller, seperti karangan buku Harry Potter karangan 

J.K. Rowling yang ditunggu-tunggu para penggemarnya bahkan sebelum 

buku tersebut dirilis dan merupakan buku berseri. Begitu juga dalam suatu 

karya berupa lukisan, lukisan pelukis Affandi tentu saja berbeda nilainya 

dibandingkan dengan pelukis yang belum punya nama walaupun mungkin 

hasil lukisannya lebih indah dari karya Affandi. 

Perlindungan dan penghormatan terhadap nilai karya cipta juga 

mempengaruhi nilai hak cipta, suatu contoh karya berupa lagu telah dibajak 

dan menyebar ke masyarakat hal ini tentu saja akan mengurangi nilai dari 

hak cipta akan lagu tersebut, selain itu penegakan hukum akan hak 

kekayaan intelektual di Indonesia yang masih lemah tentu semakin 

membuat nilai karya cipta semakin berkurang dikarenakan perlindungan 

terhadap karya tersebut kurang maksimal sehingga pembajakan makin 

besar. 

Assessment of intellectual property assets is more difficult than the 
appraisal of tangible assets for the four main reasons. First, the public 
trading market exists for financial and physical assets, there is no exchange 
of intellectual property assets. Although the intellectual property assets 
occur every day in every industry, these exchanges are sporadic and 
specialized, motivated by a strategic advantage for companies involved 
unique. Second, the terms and conditions of the transfer of intellectual 
property vary widely. Lawyers and professional licenses and crafts 
negotiating agreements to meet the specific needs of their clients, and 
rarely are two identical agreement. Third, intellectual property assets are 
inherently different and unequal sometimes required by law. For example, a 
patent must be novel and nonobvious compared with the prior art must be 
original copyrighted works of authorship; and trademarks must be 
different. Fourth, and most importantly, details of intellectual property 
transfers are rarely made available to the public. Once again, the main 
motivation for the exchange of intellectual property assets is a strategic 
advantage and companies will not publish details of the exchange that can 
reveal the strategy objectives. There are some circumstances, however, 
where intellectual property assets can be easily appreciated. If the 
intellectual property assets has been determined invalid, or if legal 
protection has expired or lapsed, the intellectual property asset has zero 
value. Discussion of assessment methods in this article assumes that 
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intellectual property assets is legitimate and that the rights to the assets that 
can be imposed.122 

Penilaian aset kekayaan intelektual adalah lebih sulit daripada 

penilaian harta berwujud untuk empat alasan utama. Pertama, pasar 

perdagangan publik yang ada untuk keuangan dan aset fisik tidak ada 

kekayaan intelektual pertukaran aset. Meskipun aset kekayaan intelektual 

terjadi setiap hari di setiap industri, pertukaran ini adalah sporadis dan 

khusus, yang dimotivasi oleh keuntungan strategis bagi perusahaan-

perusahaan yang unik terlibat. Kedua, syarat dan ketentuan pengalihan 

properti intelektual sangat bervariasi. Pengacara dan lisensi profesional dan 

kerajinan menegosiasikan kesepakatan untuk memenuhi kebutuhan khusus 

dari klien mereka, dan jarang adalah dua perjanjian identik. Ketiga, aset 

kekayaan intelektual secara inheren berbeda dan ketidaksamaan kadang-

kadang diharuskan oleh hukum. Sebagai contoh, paten harus novel dan 

dibandingkan dengan sebelum nonobvious seni; hak cipta harus asli karya 

kepengarangan; dan merek dagang harus berbeda. Keempat, dan yang 

paling penting, rincian pengalihan properti intelektual jarang dibuat tersedia 

untuk umum. Sekali lagi, motivasi utama bagi pertukaran aset kekayaan 

intelektual adalah keuntungan strategis dan perusahaan tidak akan 

mempublikasikan rincian pertukaran yang dapat mengungkapkan tujuan 

strategi. Ada beberapa keadaan, bagaimanapun, di mana aset kekayaan 

intelektual dapat dengan mudah dihargai. Jika aset kekayaan intelektual 

telah ditentukan tidak valid, atau jika perlindungan hukum telah 

kedaluwarsa atau murtad, aset kekayaan intelektual memiliki nilai nol. 

Pembahasan tentang metode penilaian dalam artikel ini mengasumsikan 

bahwa aset kekayaan intelektual adalah sah dan bahwa hak-hak pada aset 

yang dapat dipaksakan. 

Masih menurut Ted Hagelin, untuk menilai suatu kekayaan benda 

tak berwujud dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, diantaraya 

                                                 
122 Baca Ted Hagelin. A New Method to Value Intellectual Property. American 

Intellectual Property Law Association Quarterly Journal, Vol. 30, http://papers.ssrn.com 
/sol3/papers.cfm? abstract_id=777705  , 2002 
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The Cost Methods, Market Methods,  dan Incoming Methods. Sedangkan 

metode yang dikembangkan untuk penilaian metode yang biasa digunakan 

ialah metode The 25% Rule, metode Industry Standards, metode Rangking, 

metode Surrogate Measures, Disaggregation Methods, Monte Carlo 

Methods, Option Methods, dan metode yang terbaru ialah Competitive 

Anvantage Valuation (CAV)123. 

Sebuah hak cipta yang akan dijadikan obyek jaminan utang dalam 

waktu sekarang ini tentu masih sulit diwujudkan apabila akan digunakan 

sebagai jaminan utama suatu utang, mengingat kondisi perlindungan dan 

penegakan hukum hak cipta yang masih kurang maksimal memberikan 

perlindungan. Namun, hak cipta setidak-tidaknya dapat digunakan sebagai 

obyek jaminan utang minimal sebagai jaminan tambahan dan belum sebagai 

jaminan utama.  

Jadi penilaian akan nilai suatu hak cipta dapat dilakukan akan tetapi 

perlu banyak pertimbangan tentunya agar suatu saat apabila diuangkan akan 

dapat memenuhi jumlah nilai utang. 

 

2. Syarat Hak Cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang 

Pada uraian sebelumnya telah terjawab bahwa suatu hak cipta dapat 

digunakan sebagai obyek jaminan utang, hal tersebut didasarkan pada sifat-

sifat yang terkandung dalam hak cipta itu sendiri. Pengakuan hak cipta sebagai 

suatu benda bergerak immateriel dimana dalam hak cipta tersebut terkandung 

nilai ekonomis dan telah memenuhi sebagai suatu hak kebendaan, dimana hak 

kebendaan tersebut dapat dipertahankan terhadap siapa saja.  

Jika kita lihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang 

immateriel, kita akan teringat kepada hak milik. Pemahaman ini juga 

diperkuat oleh Pasal 570 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa yang disebut 

hak milik adalah suatu hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa 

dan bebas untuk berbuat sesuatu terhadap barang tersebut dengan tidak 

melanggar undang-undang dan mengganggu hak orang lain.  

                                                 
123 Ibid 
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Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas 

dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap pemiliknya 

itu. Pengakuan yang demikian berlaku juga terhadap hak cipta sebagai hak 

milik immaterial. Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat 

mengalihkan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu, 

berlaku sebagai syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya 

maupun pengalihan haknya. Hak cipta pun telah memenuhi ciri suatu jaminan 

dimana suatu benda jaminan harus dapat dialihkan, hal tersebut telah 

diakomodasi dalam pasal 3 ayat 2 UUHC dimana hak cipta dapat beralih dan 

dialihkan. 

Suatu hak cipta yang akan dijadikan jaminan utang seharusnya telah 

terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya 

tidak diharuskan suatu hak cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari hak 

cipta bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman 

(deklaratif) saja hak cipta tersebut telah diakui. Akan tetapi pendaftaran suatu 

ciptaan ke Ditjen HKI sebagai lembaga pencatatan hak cipta di Indonesia, 

sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian jika ada sengketa 

kepemilikan di kemudian hari, pendaftaran ini walaupun dalam pasal  36 

UUHC  disebutkan “Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak 

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

Ciptaan yang didaftar”  Namun, dalam penilaian hak cipta sebagai obyek 

jaminan utang, sertifikat hak cipta sebagai bukti tertulis kepemilikan akan hak 

cipta tentu akan sangat membantu pembuktian siapa pemilik hak cipta 

tersebut. 

Syarat lainnya ialah hak cipta tersebut masih dalam masa berlaku 

perlindungannya, disebutkan dalam Pasal  29 UUHC : 

(1)     Hak Cipta atas Ciptaan: 

a.  buku, pamflet, dan semua hasil karya tulis lain; 

b. drama atau drama musikal, tari, koreografi; 

c. segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, seni pahat, dan seni 

patung; 
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d.  seni batik; 

e.  lagu atau musik dengan atau tanpa teks; 

f.   arsitektur; 

g. ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain; 

h.  alat peraga; 

i.  peta; 

j.   terjemahan, tafsir, saduran, dan bunga rampai, berlaku selama 

hidup Pencipta dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) 

tahun setelah Pencipta meninggal dunia. 

(2)    Untuk Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dimiliki 

oleh 2 (dua) orang atau lebih, Hak Cipta berlaku selama hidup 

Pencipta yang meninggal dunia paling akhir dan berlangsung hingga 

50 (lima puluh) tahun sesudahnya. 

dan dalam pasal   30 UUHC 

(1)     Hak Cipta atas Ciptaan: 

a.  Program Komputer; 

b.   sinematografi; 

c.    fotografi; 

d.  database;  dan 

e.   karya hasil pengalihwujudan, 

f.  berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali 

diumumkan. 

(2)  Hak Cipta atas perwajahan karya tulis  yang diterbitkan berlaku 

selama 50 (lima puluh) tahun sejak pertama kali diterbitkan. 

(3)     Hak Cipta atas Ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) Pasal ini serta Pasal 29 ayat (1) yang dimiliki atau dipegang oleh 

suatu badan hukum berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak 

pertama kali diumumkan. 

masa berlakunya hak cipta tersebut penting artinya dalam hal perlindungan 

dan kepemilikan terhadap hak tersebut, apabila masih berlaku tentu saja nilai 
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ekonomis hak cipta tersebut masih terjamin dan masih dapat dipertahankan 

terhadap siapa saja.  

 

3. Pembebanan hak cipta melalui fidusia 

Sebelum pembahasan mengenai pengikatan Hak cipta melalui fidusia 

dilakukan, penting untuk diketahui pemahaman tentang kebutuhan lembaga 

jaminan fidusia dalam kaitannya dengan perjanjian kredit. 

Lembaga jaminan fidusia pada dasarnya merupakan pemberian 

jaminan kepada kreditor atas kredit atau pembiayaan atau fasilitas lain yang 

disalurkan kepada debitor untuk barang-barang bergerak dan benda-benda 

tidak bergerak diluar benda tanah, sebagai akibat tidak dapat dipenuhinya 

syarat-syarat yang terdapat didalam gadai. 

Sehubungan dengan perjanjian kredit, maka lembaga jaminan fidusia 

merupakan pelengkap suatu lembaga perkreditan. Dalam hal ini suatu yang 

utama harus terlebih dahulu ada adalah kesepakatan antara debitor dan 

kreditor atau adanya kredit itu sendiri sebagai underlying transaction-nya. 

Mengenai bentuk dan jenis jaminan kredit bank dituntut untuk 

memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan hukum jaminan. Hal tersebut penting untuk dipahami, mengingat 

hukum kebendaan merupakan hukum yang bersifat tertutup yang artinya 

orang tidak dapat mengadakan hak-hak kebendaan baru selain yang sudah 

ditetapkan dalam undang-undang.124hal ini membawa konsekuensi hukum, 

jika tidak dipenuhinya persyaratan-persyaratan yang diharuskan oleh 

ketentuan-ketentuan hukum jaminan, baik berkenaan dengan jenis lembaga 

jaminan utnuk pengikatan obyeknya maupun persyaratan formalitasnya, akan 

berakibat batalnya jaminan tersebut. 

Demikian juga jenis lembaga jaminan yang dapat dibebankan 

terhadap benda jaminan sangat dipengaruhi oleh adanya pembedaan benda 

yang ada dalam sistem hukum benda. Pembedaan benda ke dalam benda 

bergerak dan benda tidak bergerak ini penting artinya dalam hal berhubungan 

                                                 
124 Sri Soedewi Masjchoen Sofwan. Op.cit, h.12 
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dengan penguasaan (bezit), penyerahan (levering), kadaluarsa (verjaring), 

pembebanan (bezwaring). 

Berkenaan dengan bezwaring, menurut ketentuan-ketentuan hukum 

jaminan mengharuskan benda yang tidak bergerak pengikatannya dilakukan 

dengan menggunakan lembaga jaminan hipotik, dan untuk benda tidak 

bergerak khususnya hak-hak atas tanah dilakukan dengan hak tanggungan. 

Sedangkan untuk benda bergerak dilakukan dengan gadai (pand) dan fidusia. 

Diantara gadai dan fidusia walaupun obyeknya sama-sama benda bergerak 

tetapi terdapat perbedaan dalam didalam persyaratan penyerahan benda 

jaminan. Di dalam gadai penyerahan benda jaminan merupakan syarat sahnya 

gadai, sedangkan fidusia penyerahan benda jaminan cukup dapat dilakukan 

dengan penyerahan hak miliknya sedangkan bendanya masih berada pada 

penguasaan si pemberi fidusia. 

Pengaturan fidusia sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 

42 Tahun 1999 tentang Fidusia, diawali dengan adanya krisis di bidang hukum 

jaminan pada jaman pertengahan sampai abad ke-19.  Krisis mana ditandai 

dengan permasalahan-permasalahan yang oleh perusahaan-perusahaan 

pertanian yang melanda negara Belanda bahkan seluruh negara-negara di 

Eropa. Berdasarkan sejarah pengaturannya di Belanda, fidusia lahir didasarkan 

pada yurisprudensi. Keberadaan fidusia di Indonesia oleh yurisprudensi 

berdasarkan keputusan Hoogerechtsh of (HGH) tanggal 18 Agustus 1932. 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia obyek jaminan fidusia melipui benda bergerak baik berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 

hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

lembaga jaminan fidusia dibutuhkan kehadirannya disamping untuk menjamin 

adanya keamanan kredit, juga disebabkan tidak semua jenis lembaga jaminan 

dapat diikatkan pada semua jenis benda. 
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Hak cipta sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum benda 

tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Tetapi di dalam 

pengikatan jaminannya tidak dapat memenuhi syarat keharusan penguasaan 

atas benda jaminan bagi penerima gadai jika dilakukan dengan gadai. Hal 

tersebut disebabkan hak cipta tidak dapat memenuhi persyaratan penyerahan 

benda obyek gadai. Hak cipta walaupun mempunyai persamaan dengan 

benda-benda immateriel lainnya seperti hak piutang dan surat-surat berharga 

tetapi memiliki perbedaan di dalam prosedur penyerahannya. Surat berharga 

dan hak atas piutang dapat diserahkan dengan endosemen dan cessie sehingga 

pengikatannya dapat dilakukan dengan lembaga jaminan gadai. Tetapi, 

penyerahan untuk hak cipta tidak cukup dilakukan dengan penyerahan 

sertifikat hak cipta saja. Namun, membutuhkan tindakan hukum lain yaitu 

dengan melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak cipta pada Ditjen 

HKI. Demikian juga keberadaan hak cipta, mempunyai hubungan yang erat 

dengan usaha si pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu jenis 

lembaga jaminan yang dapat diikatkan pada hak cipta adalah dengan 

menggunakan lembaga jaminan fidusia.   

Proses terikatnya hak cipta secara khusus sebagai obyek jaminan 

fidusia atas utang pemilik hak cipta dari kreditur, hanya dapat terjadi jika 

didasarkan atas akte autentik. Ketentuan ini tertera di dalam Pasal 5 ayat (1) 

yang menyatakan : 

“Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akte 

notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akte Jaminan Fidusia.” 

Di dalam akte fidusia itulah dijelaskan mengenai pihak seperti 

ditentukan di dalam pasal 6 yang menentukan akte jaminan fidusia sebagai 

dimaksud dalam pasal 5 sekurang-kurangnya memuat : 

- identitas pihak pemberi dan penerima fidusia; 

- data perjanjian pokok, hal ini penting untuk dicantumkan karena fidusia 

adalah bersifat assesoir; 
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- uraian mengenai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. Jika 

obyeknya hak cipta maka uraian tentang kepemilikan hak cipta, jangka 

waktu perlindungan; 

- nilai penjaminan; 

- dan nilai benda yang menjadi obyek jaminan fidusia. 

Dalam menilai obyek jaminan yang berupa hak cipta terdapat 

beberapa faktor yang mempengaruhinya seperti nilai ekonomis hak cipta. 

Untuk itu dalam proses pengikatan hak cipta sebagai obyek jaminan utang, 

bagi lembaga keuangan khususnya bank sangat dibutuhkan sumber daya 

manusia yang memiliki keahlian di bidang HKI. 

Untuk memberikan kepastian hukum pasal 11 UU Jaminan Fidusia 

mewajibkan benda yang dibebani fidusia didaftarkan pada kantor pendaftaran 

Fidusia yang ada di Indonesia. Kewajiban ini tetap berlaku meskipun 

kebendaan yang dibebani dengan jaminan fidusia berada di luar wilayah 

Negara Republik Indonesia. 

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang kewajiban pendaftaran 

terhadap benda yang dijadikan jaminan fidusia serta prosedur pendaftarannya 

adalah sebagai berikut :  

Pasal 11 

(1) Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan. 

(2) Dalam hal Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia berada di 

luar wilayah negara Republik Indonesia, kewajiban sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tetap berlaku. 

Penjelasan Pasal 11 menyebutkan : pendaftaran benda yang dibebani 

jaminan fidusia, dan pendaftarannya mencakup benda, baik yang berada di 

dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia untuk memenuhi 

asas publisitas, sekaligus merupakan jaminan  kepastian terhadap kreditur 

lainnya mengenai benda yang dibebani fidusia.  

Pasal 12 

(1)    Pendaftanan Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.  
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(2)  Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didinikan di Jakarta 

dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik 

Indonesia.  

(3)  Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 

berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman. 

(4) Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk 

daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan 

Presiden.   

Penjelasan pasal 12 antara lain menjelaskan dalam hal Kantor 

Pendaftaran Fidusia belum didirikan di tiap daerah Tingkat II, wilayah kantor 

Pendaftaran Fidusia di Ibukota provinsi meliputi seluruh daerah Tingkat II 

yang berada di lingkungannya.  

Pasal 13 

(1) Permohonan pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan oleh Penerima 

Fidusia, kuasa atau wakilnya dengan melampirkan pernyataan 

pendaftaran Jaminan Fidusia. 

(2) Pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

memuat : 

a.  identitas pihak Pemberi dan Penerima Fidusia; 

b. tanggal, nomor akta Jaminan Fidusia, nama, dan tempat kedudukan 

notaris yang memuat akta Jaminan Fidusia; 

c.  data perjanjian pokok yang dijamin fidusia; 

d. uraian mengenai Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia; 

e. nilai penjaminan; dan 

f. nilai Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia. 

(3) Kantor Pendaftaran Fidusia mencatat Jaminan Fidusia dalam Buku 

Daftar Fidusia pada tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan 

pendaftaran. 

(4)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran Jaminan 

Fidusia dan biaya pendaftaran diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
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Pasal 14 

(1) Kantor Pendaftaran Fidusia menerbitkan dan menyerahkan kepada 

Penerima Fidusia Sertifikat Jaminan Fidusia pada tanggal yang sama 

dengan tanggal penerimaan permohonan pendaftaran. 

(2) Sertifikat Jaminan Fidusia yang merupakan salinan dari Buku Daftar 

Fidusia memuat catatan tentang hal-hal sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat (2). 

(3) Jaminan Fidusia lahir pada tanggal yang sama dengan tanggal 

dicatatnya Jaminan Fidusia dalam Buku Daftar Fidusia. 

Penjelasan pasal 14 Ayat (3) menjelaskan ketentuan ini tidak 

mengurangi berlakunya pasal 613 KUH Perdata bagi pengalihan piutang atas 

nama dan kebendaan tak berwujud. 

Pasal 15 

(1)  Dalam Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 ayat (1) dicantumkan kata-kata "DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA". 

(2)  Sertifikat Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 

mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Dalam penjelasan pasal 15 ayat (2) menyatakan : dalam ketentuan ini, 

yang dimaksud dengan kekuatan eksekutorial adalah langsungdapat 

dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat pihak 

untuk melaksanakan putusan tersebut. 

(3) Apabila debitor cidera janji, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk 

menjual Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas 

kekuasaannya sendiri. 

Penjelasan Pasal 15 ayat (3) menjelaskan, salah satu ciri jaminan 

fidusia adalah kemudahan dalam pelaksanaan eksekusinya apabila debitur 

cidera janji.  
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B. Pembahasan dan Analisis 

1.  Analisis Hak Cipta Sebagai Obyek Jaminan Utang Dalam Perspektif Hukum 

Jaminan Di Indonesia dengan teori Hukum Alam Grotius, teori perlindungan 

hak , teori hukum positif,  stufenbau theory, dan teori hukum responsif. 

Dalam pembahasan suatu hak cipta sebagai suatu Hak Atas Kekayaan 

Intelektual tidak akan terlepas dari teori hukum alam Grotius dan teori 

perlindungan hak Robert M. Sherwood. Melalui teori hukum alam dan teori 

perlindungan hak tersebut dapat diketahui latar belakang bernilai dan 

berharganya suatu hak cipta sehingga diperlukan penghormatan dan 

perlindungan terhadapnya. Hal tersebut diperkuat lagi dengan pengaturan 

tentang hak cipta dalam hukum positif di Indonesia yaitu terdapat dalam UU 

No. 19 tahun 2002 tentang hak cipta. 

Hak kekayaan intelektual merupakan hak-hak yang lahir atas 

perwujudan kreasi intelektual manusia yang mencakup rasa, karsa dan cipta 

manusia. Jadi, hak ini merupakan hak atas harta kekayaan yang timbul dari 

kemampuan intelektual manusia. Karena dalam pembuatannya memerlukan 

pengorbanan maka hak kekayaan intelektual perlu mendapatkan 

perlindungan.125 

Hak kekayaan intelektual itu adalah hak kebendaan. hak atas sesuatu 

benda yang bersumber dari hasil kerja otak, hasil kerja rasio manusia.126 Hasil 

dari pekerjaan manusia yang menalar hasil kerjanya yaitu berupa benda 

immateriel. Benda tidak berwujud. Kita ambil contohnya karya cipta lagu. 

Untuk menciptakan alunan nada (irama) diperlukan pekerjaan otak.  

Hasil kerja otak itu kemudian dirumuskan sebagai intelektualitas. Orang 

yang optimal memerankan kerja otaknya disebut sebagai orang yang 

terpelajar, mampu menggunakan rasio, mampu berpikir secara rasional dengan 

                                                 
125 Bila dilihat dari hukum KUH Perdata, jangka waktu berlakunya hak milik tidak secara 

spesifik diatur untuk hak milik intelektual. Namun, secara umum bahwa penuntutan hak tersebut di 
atur dalam Pasal 1697, yaitu semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang 
bersifat perorangan, hapus karena lewat dari 30 tahun. Sementara, dalam UU No. 19/2002 tentang 
Hak Cipta, jangka waktu berlakunya hak cipta sama seperti yang ditentukan dalam Auteurswet 
1912, yaitu 50 tahun. 

126  OK saidin, Op.Cit, hlm.9 
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menggunakan logika (metode berpikir), karena itu hasil pemikirannya disebut 

rasional atau logis. Orang yang tergabung dalam kelompok ini disebut kaum 

intelektual.127 

Demikian pula hasil kerja otak (intelektualitas) manusia dalam bentuk 

penelitian atau temuan dalam bidang tehnologi ia juga dirumuskan sebagai 

Hak atas kekayaan intelektual. Kemampuan otak untuk menulis, berhitung, 

berbicara, mengingat fakta dan menghubungkan berbagai fakta menghasilkan 

ilmu pengetahuan dan tehnologi, disebut juga sebagai fungsi preposisi verbal 

lingustik, logis dan analitis yang merupakan pekerjaan  belahan otak kiri. 

Tidak semua orang dapat dan mampu mempekerjakan otak (nalar, rasio, 

intelektual) secara maksimal. Oleh karena itu, tak semua orang pula dapat 

menghasilkan Intelectual Property Rights. Itu pulalah sebabnya hasil yang 

membuahkan Hak Atas Kekayaan intelektual itu bersifat eksklusif. 

Karya intelektual yang dihasilkan manusia tidak berangkat dari nol, 

tetapi dihasilkan dari sesuatu hasil kerja yang sudah atau pernah ada. Artinya, 

karya itu bisa dihasilkan karena materinya sudah disediakan oleh alam dan 

kemudian diolah dan dimodifikasi oleh manusia sesuai dengan kebutuhannya, 

atau memang sudah dibuat oleh manusia terdahulu dan disempurnakan lagi 

oleh manusia berikutnya. Yang sudah ada itu ditingkatkan kegunaannya 

sehingga mempunyai nilai lebih. Dengan alasan di atas, maka dasar pemberian 

hak kepada para pencipta (kreator), penemu (inventor) atau pendesain, yang 

hasil karyanya digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan martabat, serta 

kesejahteraan manusia perlu dipahami oleh masyarakat. Secara logis 

seharusnya dapat diterima bahwa setelah hak diberikan kepada mereka yang 

berprestasi, kewajiban akan timbul pada masyarakat yang berkepentingan 

dengan hasil karya itu untuk tidak menggunakannya tanpa hak, memalsukan, 

memperbanyak tanpa ijin atau mencuri idenya. Diharapkan masyarakat sadar, 

                                                 
127 Seringkali kita menemukan istilah jika suatu peristiwa kemasyarakatan, orang 

menanyakan siapa pelaku (dader) intelektualnya. Kata intelektual menunjukkan “kaum pemikir: 
dibalik eristiwa tersebut. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 125 

hal itu merugikan si pencipta, pendesain atau inventor, juga negara 

sehubungan dengan pajak.128 

Menurut  Grotius,   milik   pribadi  itu  diperoleh   melalui  pekerjaan 

atau occupation, “Persis seperti hak untuk menggunakan barang-barang yang 

bersangkutan, awal mulanya diperoleh melalui kegiatan mengurus dan 

menjaga barang-barang fisik tersebut demikian pula sangat didambakan 

bahwa setiap milik pribadi dari masing-masing orang harus diperoleh, 

sebagaimana adanya, melalui kegiatan yang sama.” Diawali melalui bekerja 

mengurus dan menjaga barang-barang fisik tertentu, seseorang kemudian bisa 

mengklaim secara sah atas barang-barang tersebut sebagai milik pribadinya.  

Berdasarkan landasan teori hukum alam, menempatkan hak cipta 

sebagai hak eksklusif yang diberikan negara kepada pencipta atau pemegang 

hak cipta untuk menggunakan hak cipta tersebut memiliki nilai dihadapan 

orang lain yang membutuhkannya. Penggunaan hak cipta orang lain dapat 

terjadi bila didasarkan pada perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan 

ketentuan, ketertiban umum yang baik. 

Teori hukum alam yang terpenting dan pasti yaitu diilhami oleh 

gagasan, yakni gagasan perihal tatanan universal yang mengatur seluruh umat 

manusia, dan gagasan tentang hak-hak individu. Gagasan dasarnya adalah 

bahwa kekayaan intelektual merupakan milik kreator, karena hak kekayaan 

intelektual melindungi orang-orang yang kreatif, oleh karena itu pengambilan 

dengan tidak memberikan kompensasi bagi pemiliknya adalah tindakan yang 

tidak dapat dibenarkan, karena melanggar ajaran moral yang baik. 

Rasio pemberian perlindungan hak eksklusif secara individu atas karya-

karya HKI dapat dilihat dari aspek moral arguments dan economic arguments. 

Dari perspektif moral dapat dikemukakan bahwa setiap orang memiliki 

perlindungan hak moral atas karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra 

yang diciptakannya, sementara itu dari perspektif ekonomi dapat menjadi 

sangat wajar kepada para pencipta atau penemu diberikan reward terkait 

                                                 
128 http://www.atmajaya.ac.id/_images/hki/Juli08/sambungan%20Konsep%20dasar.pdf 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 126 

kreatifitasnya. Sesuai dengan teori perlindungan hak dari Robert M. 

Sherwood.  

Grotius sebagai peletak dasar hukum alam yang rasional, 

mengemukakan bahwa sifat khas manusia adalah ingin hidup tenang dan 

bermasyarakat yang penuh damai. Agar tercipta kedamaian, maka hak milik 

pribadi bukan merupakan suatu hak alamiah tapi diberikan dan dijamin oleh 

hukum sipil yang dibuat sesuai dengan pola rencana alam. Ini berarti hak 

milik pribadi sejalan dengan hukum kodrat dan ditetapkan oleh manusia 

berdasarkan kesepakatan bersama. 

Kemudian dengan pentingnya suatu hak cipta dan ketentuan dalam 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi 

Perdagangan Dunia), (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3564) 

yang mensyaratkan negara anggota untuk membentuk pengaturan mengenai 

Hak Kekayaan Intelektual maka dibentuklah payung hukum dalam hukum 

positif Indonesia dalam tingkat nasional yaitu dalam Undang-undang nomor 

19 tahun 2002 tentang hak cipta. UUHC merupakan lex specialis akan aturan 

hukum pidana dalam pengaturan hukum hak cipta di indonesia. Dalam 

kerangka teori hukum positivisme  undang-undang hak cipta merupakan 

aturan yang dibuat negara melalui pemerintah dan wakil rakyat untuk 

mengatur secara khusus mengenai hak cipta. UUHC sebelumnya diatur dalam 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 dan terakhir diubah 

dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997. Berdasarkan teori hierarki 

hukum atau stufenbau theory dari Hans Kelsen UUHC dibentuk juga telah 

didasarkan pada norma yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan 

norma dasar dalam hal ini Undang-undang Dasar 1945, hal tersebut dapat 

dilihat dalam konsiderans UUHC dimana penyusunannya mengingat Pasal 5 

ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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Jika dikaitkan hak cipta sebagai hak kebendaan dapat dilihat dalam 

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 UUHC 2002 yang berbunyi :“Hak Cipta 

adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan 

atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak 

mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-

undangan yang berlaku.” dan Pasal 2 ayat (1) UUHC 2002 yang berbunyi 

“Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara 

otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.” penjelasan pasal 2 

(1) tersebut menyatakan “Yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak 

yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak 

lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.” Dalam 

pengertian “mengumumkan atau memperbanyak”, termasuk kegiatan 

menerjemahkan, mengadaptasi, mengaransemen, mengalihwujudkan, menjual, 

menyewakan, meminjamkan, mengimpor, memamerkan, mempertunjukkan 

kepada publik, menyiarkan, merekam, dan mengomunikasikan Ciptaan kepada 

publik melalui sarana apa pun. 

Pernyataan tersebut membuktikan hak cipta adalah hak eksklusif bagi 

pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau 

memperbanyak ciptaannya, yang berarti hak yang semata-mata diperuntukkan 

bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan 

hak cipta tersebut tanpa seijin pemegangnya. 129 Dengan kata lain hak cipta 

memberikan hak khusus kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk 

mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis 

setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut 

undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada orang lain yang 

boleh menggunakan atau melakukan hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain, terkecuali dengan izin dari 

pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.  

                                                 
129 Saidin dalam Rahmadi Usman Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual., Op.Cit, hlm. 80 
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Jika kita lihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang 

immateriel, kita akan teringat kepada hak milik. Pemahaman ini juga 

diperkuat oleh Pasal 570 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa yang disebut 

hak milik adalah suatu hak untuk menikmati suatu barang secara lebih leluasa 

dan bebas untuk berbuat sesuatu terhadap barang tersebut dengan tidak 

melanggar undang-undang dan mengganggu hak orang lain.  

Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas 

dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap pemiliknya 

itu. Pengakuan yang demikian berlaku juga terhadap hak cipta sebagai hak 

milik immaterial. Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat 

mengalihkan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu, 

berlaku sebagai syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya 

maupun pengalihan haknya. Kesemuanya itu undang-undang akan 

memberikan perlindungan sesuai dengan sifat hak tersebut.130  Mengenai  

pengalihan atau dapat dialihkannya hak cipta UUHC 2002 telah 

mengakomodir dalam Pasal 3 ayat (2). 

Rumusan mengenai ancaman pidana terhadap pelanggaran hak cipta 

suatu bukti bahwa suatu hak itu dapat dipertahankan terhadap siapa saja yang 

mencoba untuk mengganggu keberadaannya. Pidana yang diancamkan ialah 

penjara dan denda. Tindak pidana ini juga digolongkan dalam tindak pidana 

kejahatan dan masuk dalam delik pidana biasa. Kesemuanya ini memberikan 

kesan pertanda adanya hak absolut yang terdapat dalam hak cipta yang 

menjadi dasar bahwa hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapa saja. 

Barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah suatu benda atau suatu 

hak yang dapat dinilaikan ke dalam uang. Untuk menguangankan benda 

jaminan perlu benda itu dialihkan kepada orang lain. Oleh karena itu, juga 

barang yang dapat dijadikan jaminan haruslah benda atau hak yang boleh 

dialihkan kepada orang lain. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa 

suatu hak cipta dibangun dan dibuat bersumber dari hasil kerja otak, hasil 

kerja rasio manusia. Pernyataan tersebut membuktikan hak cipta adalah hak 

                                                 
130 Ibid. 
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eksklusif bagi pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mengumumkan 

atau memperbanyak ciptaannya, yang berarti hak yang semata-mata 

diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh 

memanfaatkan hak cipta tersebut tanpa seijin pemegangnya. 131 Dengan kata 

lain hak cipta memberikan hak khusus kepada pencipta atau pemegang hak 

cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul 

secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan 

menurut undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, tidak ada orang lain 

yang boleh menggunakan atau melakukan hak untuk mengumumkan atau 

memperbanyak suatu ciptaan milik orang lain, terkecuali dengan izin dari 

pencipta atau pemegang hak cipta yang bersangkutan.  

Syarat lain suatu benda dapat dijadikan jaminan ialah benda tersebut 

dapat dialihkan. Hak cipta juga telah memenuhi syarat dapat dialihkan, hal ini 

dapat dilihat dalam pengaturan mengenai hak cipta yang secara eksplisit 

dinyatakan dalam pasal 3 Ayat (2) UUHC 2002 yang intinya hak cipta dapat 

beralih atau dialihkan, baik seluruhnya maupun sebagian karena, Pewarisan, 

Hibah, Wasiat, Perjanjian tertulis, dan sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh 

peraturan perundang-undangan. Namun, dalam penjelasan pasal itu juga 

dipersyaratkan bahwa suatu hak cipta yang akan dialihkan tidak dapat 

dilakukan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis baik dengan 

maupun tanpa akta notariil. 

Hak cipta merupakan benda bergerak yang bersifat immateriel, dimana 

mempunyai nilai ekonomis dan nilai moral sehingga hak cipta memenuhi sifat 

hak kebendaan, selain itu, sifat dari hak cipta juga telah memenuhi asas-asas 

hukum benda, seperti ketentuan bersifat memaksa, dapat dipindahkan, bersifat 

individual dan asas hukum benda lainnya. 

Pengakuan hak cipta sebagai hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang 

hak cipta, hak  cipta dianggap sebagai benda bergerak sebagaimana diatur 

dalam Pasal 3 Ayat (1) UUHC, hak cipta mempunyai nilai ekonomis dan 

moral, hak cipta mendapat perlindungan hukum dimana disertai dengan pasal-

                                                 
131 Ibid. hlm. 80 
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pasal pemidanaan, dihubungkan dengan asas-asas umum hukum benda 

maupun hak kebendaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata Indonesia memungkinkan hak cipta dapat diterima sebagai obyek 

jaminan hutang. Dengan demikian, para pencari kredit yang tidak mempunyai 

jaminan berupa benda-benda materiel tetapi mempunyai suatu hak cipta 

nantinya dapat menjaminkan hak ciptanya tersebut untuk mendapatkan 

kucuran dana kredit. 

Sesuai dengan hukum responsif bahwa hokum yang baik seharusnya 

memberikan sesuatu yang lebih dari sekedar prosedur hukum. Hukum tersebut 

harus berkompeten dan adil ia seharusnya mampu mengenali keinginan publik 

dan punya komitmen terhadap tercapainya keadilan substantif132. Dimana 

memang hukum responsif mengatasi dilema antara antara integritas dan 

keterbukaan. Suatu institusi responsif mempertahankan secara kuat hal-hal 

yang esensinal bagi integritasnya sembari tetap memperhatikan dan 

mempertimbangkan keberadaan kekuatan-kekuatan baru didalam 

lingkungannya. Untuk melakukan itu memang hokum responsif memperkuat 

cara-cara dimana keterbukaan dan integritas dapat saling menopang walaupun 

terdapat benturan diantara keduanya. Lembaga responsif menganggap 

tekanan-tekanan sosial sebagai sumber pengetahuan dan sarana melakukan 

koreksi diri.133 

Teori hukum responsif sebagai landasan bahwa hak cipta sebagai suatu 

obyek benda yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai suatu benda dan 

dapat digunakan sebagai obyek jaminan hutang, hal ini didasarkan pada 

pandangan dari teori hukum responsif dimana hukum yang baik seharusnya 

mampu mengenali keinginan publik dan menganggap tekanan-tekanan sosial 

sebagai sumber pengetahuan dan sarana mengkoreksi diri. Dengan pandangan 

tersebut, harapan dari pihak-pihak yang hanya mempunyai hak cipta sebagai 

jaminan utang tentunya akan terjawab dengan diterimanya hak cipta sebagai 

obyek jaminan utang. Berdasarkan analisis dengan menggunakan teori-teori 

                                                 
132 Nonet dan Selznick, Hukum Responsif, Nusa Media, Bandung , 2003 : 60 
133 Ibid, h. 87 
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hukum dan kostelasi hukum jaminan di Indonesia yang telah dikemukakan 

diatas, maka hak cipta seharusnya dapat digunakan sebagai obyek jaminan 

utang. 

 

2.  Analisis Syarat Hak Cipta dapat digunakan sebagai obyek jaminan utang 

Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat 

mengalihkan kepada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu, 

berlaku sebagai syarat-syarat pemilikan, baik mengenai cara penggunaannya 

maupun pengalihan haknya. Hak cipta pun telah memenuhi ciri suatu jaminan 

dimana suatu benda jaminan harus dapat dialihkan, hal tersebut telah 

diakomodasi dalam pasal 3 ayat 2 UUHC dimana hak cipta dapat beralih dan 

dialihkan. 

Suatu hak cipta yang akan dijadikan jaminan utang sebaiknya telah 

terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-undangnya 

tidak diharuskan suatu hak cipta itu untuk didaftarkan karena sistem dari hak 

cipta bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) tetapi dengan pengumuman 

(deklaratif) saja hak cipta tersebut telah diakui. Akan tetapi pendaftaran suatu 

ciptaan ke Ditjen HKI sebagai lembaga pencatatan hak cipta di Indonesia, 

sebenarnya akan sangat berguna dalam hal pembuktian jika ada sengketa 

kepemilikan di kemudian hari, pendaftaran ini walaupun dalam pasal  36 

UUHC  disebutkan “Pendaftaran Ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak 

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

Ciptaan yang didaftar”  Namun, dalam penilaian hak cipta sebagai obyek 

jaminan utang, sertifikat hak cipta sebagai bukti tertulis kepemilikan akan hak 

cipta tentu akan sangat membantu pembuktian siapa pemilik hak cipta 

tersebut. 

Syarat lain hak cipta tersebut masih dalam perlindungan. masa 

berlakunya hak cipta tersebut penting artinya dalam hal perlindungan dan 

kepemilikan terhadap hak tersebut, apabila masih berlaku tentu saja nilai 

ekonomis hak cipta tersebut masih terjamin dan masih dapat dipertahankan 

terhadap siapa saja.  
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3. Analisis Pembebanan terhadap hak cipta melalui Fidusia 

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang 

Jaminan Fidusia obyek jaminan fidusia melipui benda bergerak baik berwujud 

maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan 

hak-hak atas tanah yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana 

dimaksudkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak 

Tanggungan. 

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keberadaan 

lembaga jaminan fidusia dibutuhkan kehadirannya disamping untuk menjamin 

adanya keamanan kredit, juga disebabkan tidak semua jenis lembaga jaminan 

dapat diikatkan pada semua jenis benda. 

Hak cipta sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum benda 

tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Tetapi di dalam 

pengikatan jaminannya tidak dapat memenuhi syarat keharusan penguasaan 

atas benda jaminan bagi penerima gadai jika dilakukan dengan gadai. Hal 

tersebut disebabkan hak cipta tidak dapat memenuhi persyaratan penyerahan 

benda obyek gadai. Hak cipta walaupun mempunyai persamaan dengan 

benda-benda immateriel lainnya seperti hak piutang dan surat-surat berharga 

tetapi memiliki perbedaan di dalam prosedur penyerahannya. Surat berharga 

dan hak atas piutang dapat diserahkan dengan endosemen dan cessie sehingga 

pengikatannya dapat dilakukan dengan lembaga jaminan gadai. Tetapi, 

penyerahan untuk hak cipta tidak cukup dilakukan dengan penyerahan 

sertifikat hak cipta saja. Namun, membutuhkan tindakan hukum lain yaitu 

dengan melakukan permohonan pendaftaran peralihan hak cipta pada Ditjen 

HKI demikian juga keberadaan hak cipta, mempunyai hubungan yang erat 

dengan usaha si pencipta atau pemegang hak cipta. Oleh karena itu jenis 

lembaga jaminan yang dapat diikatkan pada hak cipta adalah dengan 

menggunakan lembaga jaminan fidusia.  

 

BAB V 

PENUTUP 
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A.  Kesimpulan 

1. Hak cipta merupakan hasil karya cipta, rasa, dan karsa manusia dimana 

dalam pembuatannya diperlukan pengorbanan baik materiel maupun 

immateriel dari penciptanya sehingga suatu keberadaan hak cipta perlu 

dihargai dan diberikan perlindungan. Keberadaan hak cipta sebagai suatu 

benda bergerak yang immateriel sebagaimana telah diatur dalam Pasal 499 

KUHPerdata dan pengakuan hak cipta sebagai suatu hak esklusif bagi 

Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, hal ini membuat hak cipta dapat dipertahankan terhadap siapapun 

juga sehingga hak cipta mengandung suatu hak kebendaan yang di 

dalamnya mengandung nilai ekonomis, harta kekayaan dan hak 

kepemilikan, atas dasar hal tersebut hak cipta dapat digunakan sebagai 

obyek jaminan utang, hal tersebut diperkuat lagi dengan sifat hak cipta 

yang dapat beralih dan dialihkan, sifat yang disebutkan terakhir 

merupakan salah satu syarat suatu jaminan.  

2. Hak cipta yang akan dijadikan obyek jaminan utang telah terdaftar dalam 

daftar umum ciptaan sebagai bukti kepemilikan suatu hak cipta, walaupun 

dalam undang-undangnya hak cipta tidak harus didaftarkan, syarat lain 

ialah masa berlaku perlindungan hak cipta tersebut belum habis, ini 

penting artinya dalam hal nilai ke-ekonomian hak cipta tersebut karena 

masih dapat dipertahankan terhadap siapa saja.  

3. Lembaga jaminan yang dapat dibebankan pada hak cipta ialah jaminan 

fidusia, hal ini didasari pada sifat hak cipta yang merupakan benda 

bergerak yang immateriel, dimana diantara lembaga-lembaga jaminan 

yang ada di Indonesia lembaga fidusia yang paling memungkinkan untuk 

dibebankan pada hak cipta. 

B.  Implikasi 

133 
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Konsekuensi logis dari kesimpulan yang diperoleh khususnya 

menyangkut hak cipta sebagai obyek jaminan utang dalam perspektif hukum 

jaminan di Indonesia maka mengandung implikasi, yaitu belum diaturnya 

hak cipta sebagai obyek jaminan utang dalam undang-undang hak cipta 

menjadikan perwujudan pelaksanaan hak cipta sebagai jaminan utang akan 

mengalami kesulitan. Contohnya mengenai hak cipta tersebut sudah terdaftar 

atau belum, permasalahan ini akan membawa konsekuensi mengenai 

pembuktian kepemilikan hak cipta. Hal ini disebabkan karena belum adanya 

perangkat-perangkat yang mendukung dalam pelaksanaan pengaturan 

tersebut, seperti tata cara pelaksanannya, penilaian nilai ekonomis hak cipta, 

bagaimana pencairan dari hak cipta tersebut. 

 

C.  Saran  

1. Perbankan perlu mempertimbangakan bahwa hak cipta dapat digunakan 

sebagai obyak jaminan utang, setidak-tidaknya dapat dijadikan sebagai 

jaminan tambahan mengingat saat ini perlindungan dan penegakan 

hukum hak cipta di Indonesia belum maksimal dan masih tingginya 

tingkat pembajakan di Indonesia sehingga tingkat ekonomis  suatu hak 

cipta akan berkurang. 

2. Perlunya dibentuk suatu Peraturan Pelaksanaan yang mengatur 

penggunaan Hak Cipta sebagai jaminan utang di Indonesia dengan tegas 

sehingga akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk menggunakan 

hak cipta sebagai obyek jaminan utang. 

3. Perlunya  hak cipta yang akan dijadikan jaminan utang sebaiknya telah 

terdaftar dalam daftar umum ciptaan walaupun dalam undang-

undangnya tidak diharuskan suatu hak cipta itu untuk didaftarkan 

karena sistem dari hak cipta bukanlah dengan pencatatan (konstitutif) 

tetapi dengan pengumuman (deklaratif) saja hak cipta tersebut telah 

diakui. Pendaftaran akan sangat berguna dalam hal pembuktian 

kepemilikan hak cipta tersebut, disamping itu masa perlindungan 
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terhadap hak cipta dapat diketahui sehingga nilai ke-ekonomian dari hak 

cipta masih dapat diketahui. 
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