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BAB I 

PENDAHULUAN 

   

A. Latar Belakang Masalah 

Negara Indonesia mempunyai tujuan yakni mencerdaskan bagi 

kehidupan dan kesejahteraan bangsa, telah ditegaskan pada pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945. Upaya negara Indonesia dalam 

mengembangkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, 

pemerintah mempunyai kebijakan terhadap pendidikan yaitu dengan 

menyediakan materi serta peralatan kebutuhan pendidikan, dapat berupa 

materi   buku pelajaran yang berbentuk cetak hingga berbasis teknologi 

informasi dan komunikasi.1 Candra N. Darusman mengatakan bahwa, 

pendidikanlah yang akan memegang peranan memasyarakatkan paham 

mengenai hak cipta yang ada di Indonesia dan selanjutnya penegakan hukum 

atas praktik pelanggaran hak cipta, walaupun pemberian sanksi dalam rangka 

penegakan hukum merupakan bagian dari proses pendidikan itu sendiri.2 

Sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yaitu dengan 

melalui buku yang merupakan ciptaan asli yang sudah diatur dalam peraturan 

perundang-undangan sehingga memperoleh perlindungan hak cipta.3  

                                                             
1 Perpres RI Nomor 7 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 

2004-2005 BAB 27 Tentang Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Pendidikan Yang 

Berkualitas 
2 Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neigbouring 

Rights,dan Collecting Society, Bandung: PT. Alumni, hal. 10-11. 
3 Anik Tri Haryani, Perlindungan Hukum Pengarang/Penulis Buku Menurut UU NO 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 2 No. 1, (Maret, 2016), hal. 3. 
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Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Buku Yang Digunakan Oleh Satuan 

Pendidikan pada Pasal 2 angka 1 disebutkan bahwa “Buku yang digunakan 

oleh satuan pendidikan terdiri dari 2 kategori yaitu buku teks pelajaran dan 

buku non teks pelajaran”.  

Perkembangan yang mengaturan masalah mengenai hak cipta berjalan 

seiring berkembangnya zaman yang ada di masyarakat, perkembangan itu 

dilihat dari sisi sosial hingga teknologinya. Oleh karena itu isi aturan dapat 

disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat saat ini, baik menurut  jangka 

waktu, jenis bidang apa saja yang dilindungi, lingkup yang berlaku terhadap 

ketentuan serta sanksi yang  akan diberikan apabila terdapat pihak yang 

melanggar ketentuan tersebut.4 

Bentuk pelaanggaran mengenai hak cipta yang perlu kita perhatikan 

biasanya berpusar mengenai : 

1. Dilakukan secara terencana untuk menyebarluaskan, memperganda 

hingga memberikan ijin tanpa memiliki hak. Kegiatan tersebut tentu 

bertentangan dari kebijakan pemerintah yang berlaku. 

2. Secara sengaja memamerkan, mendistribusikan, atau menjual di 

lingkungan umum atas hasil kary apelanggaran hak cipta . 

Perlindungan terhadap pengarang buku yang ada di Indonesia masih 

harus diperhatikan dengan maksimal dari berbagai jenis pelanggaran hak 

cipta yang terjadi mulai dari plagiat (jiplakan), memperbanyak ciptaan tanpa 

                                                             
4 Muhammad Djumhana & R.Djubaedillah, 1993, Hak Milik Intelektual ( Sejarah, Teori dan 

Prakteknya di Indonesia ), Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hal. 41. 
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seijin pemegang hak cipta hingga terjadi pembajakan karya cipta.5 Oleh 

karena itu, pemerintah  membuat  perlindungan hukum kepada pengarang 

buku atas karya ciptanya maupun penerbit dan percetakan dalam menangani 

persoalan yang terjadi. Bentuk perlindungan hukum yang mengatur ada 

dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta 

merupakan hak yang diperuntukan bagi pemegangnya sehingga pemegang 

hak tersebut dapat meminimalisir pihak-pihak yang akan berbuat curang.6 

Hak cipta adalah hak eksklusif yang dimiliki pengarang buku untuk dapat 

melakukan pengumuman atau memperganda ciptaannya, hak tersebut timbul 

dengan otomatis apabila suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan. Hak cipta 

mengandung dua esensi hak sebagai hak eksklusif (exclusive right).7 Pertama 

Hak Ekonomi, yaitu hak untuk memperoleh keuntungan ekonomi atas 

ciptaan, hak-hak ekonomi menenjuk siapa yang memiliki kekuasaan, 

kebebasan dalam menggunakan, menjual atau menyerahkan barang sehingga 

memungkinkan aktivitas-aktivitas utama bagi aktivitas ekonomi.8 Kedua hak 

moral, yaitu hak untuk melindungi kepentingan pribadi dari pengarang buku, 

hak moral diartikan sebagai hak yang dimiliki pengarang buku untuk 

melakukan pelarangan atau pemberian izin kepada pihak yang ingin 

menambahkan atau mengurangi isi dari hasil ciptaannya, menghapus nama 

                                                             
5 Anik Tri Haryani, Op Cit,  hal. 2. 
6 Otto Hasibuan, Op.Cit., hal. 63.  
7 Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 47. 
8 Syarifuddin, 2013, Perjanjian Lisensi Dan Pendaftaran Hak Cipta,  Bandung: PT. Alumni, hal. 

50. 
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pengarang asli, mengganti judul ciptaannya. Tim Lindsey menyatakan hak 

moral merupakan hak individu pengarang untuk dapat melawan perubahan 

atas karya tersebut.9 

Akhir-akhir ini marak pelanggaran atas suatu karya cipta dalam 

penerbitan yang mengakibatkan masyarakat perbukuan tidak mendapatkan 

perlakuan yang layak, dapat dilihat produk bajakan yang diedarkan secara 

bebas dan mudah untuk didapatkan secara terang-terangan tanpa adanya rasa 

khawatir karena telah melanggar hukum. Pembajakan buku merupakan kasus 

pengaduan, apabila tidak ada aduan dari yang dibajak para penegak 

hukumpun juga tidak akan menanganinya. Maka jelaslah bahwa pentingnya 

kesadaran masyarakat, termasuk para pengarang dan penebit, para pejabat 

pemerintah dan para penegak hukum. 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan betapa bermanfaatnya 

perlindungan hukum bagi penerbit dan percetakan sebagai pemegang hak 

cipta buku, selanjutnya penulis akan menyusun dalam skripsi dengan judul : 

“TANGGUNG JAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM 

MELINDUNGI HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA CV. PUTRA 

KERTONATAN” . 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang buku 

dengan CV. Putra Kertonatan? 

                                                             
9 Ibid, hal. 55. 
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2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang dilakukan oleh pihak 

CV. Putra Kertonatan terhadap hak moral dalam menerbitkan suatu 

buku? 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui bentuk dari perjanjian jual beli putus yang 

dilakukan antara pengarang buku dengan CV. Putra Kertonatan. 

2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum yang 

dilakukan oleh CV. Putra Kertonatan terhadap hak moral pada suatu 

buku yang diterbitkan. 

D. Manfaat Penelitian 

a. Memperbanyak wawasan dan menyumbangkan hasil pemikiran bagi 

ilmu hukum khususnya hukum Hak Kekayaan Intelektual. 

b. Mampu memberikan rujukan serta sebagai landasan penyusunan 

lainnya. 

c. Sebagai informasi, referensi dan literatur bagi masyarakat yang ingin 

lebih mengetahui tanggung jawab adri percetakan dan penerbit dalam 

upaya melindungi hak cipta pengarang buku. 

E. Kerangka Pemikiran 

Tujuan dari penyusunan kerangka pemikiran dari penulis diharapkan 

memperoleh alur pemikiran yang jelas dan runtut dan tidak keluar dari pokok 

permasalahan yang sedang dibahas. Hak Kekayaan Intelektual pada 

konsepsinya dihasilkan dari pemikiran manusia berupa karya intelektual 

dengan membutuhkan tenaga, pikiran, waktu serta biaya. Maka memacu 
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kebutuhan akan perhatian atas hasil karya ciptaannya dengan perlindungan 

hukum dengan tujuan akan menumbuh-kembangkan semangat berkarya serta 

mencipta.10 

Di dalam proses penerbitan buku biasanya terdapat perjanjian terlebih 

dahulu antara pengarang buku dengan penerbit dan percetakan. Suatu 

perjanjian merupakan proses awal dalam melakukan penerbitan buku, 

perjanjian buku dilarang bertentangan dengan Pasal 1320 KUHP, yakni harus 

ada kesepakatan antara pengarang dengan penerbit dan percetakan CV Putra 

Kertonatan, cakap hukum dari pengarang ataupun penerbit, terdapat objek 

tertentu, dan klausula yang halal.11 

Setiap kegiatan yang melakukan peralihan hak kepemilikan harus 

memerlukan adanya suatu perjanjian dan perjanjian yang mengakibatkan 

beralihnya hak kepemilikan adalah perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli 

merupakan perjanjian yang sifatnya untuk mengalihkan hak kepemilikan dari 

penjual selaku pemiliknya kepada pembeli. Disamping perjanjian jual beli 

hak cipta juga dikenal perjanjian jual beli putus yang dalam praktiknya 

dikenal dengan istilah sold flat. Dalam Pasal 18 UUHC, jual putus adalah 

perjanjian yang mewajibkan pencipta untuk menyerahkan ciptaanya melalui 

pembayaran lunas kepada pihak pembeli sehingga hak ekonomi atas suatu 

karya ciptaannya tersebut beralih keseluruhan kepada pembeli tanpa bebas 

                                                             
10 Afrillyanna Purba, dkk, 2005, TRIPs-WTO & Hukum HKI Indonesia, Jakarta: PT Rineka Cipta, 

hal. 12 
11 Rizky Pratama P. Karo, 2015, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Ekonomi Terhadap Buku Teks 

Pada Penerbit Gadjah Mada University Press Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta, Vol. 2 No. 1, Maret 2015, hal. 40. 
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waktu.12 Dengan kata lain perjanjian jual beli putus terlebih dahulu harus ada 

kesepakatan terkait unsur-unsur dalam perjanjian jual beli putus yakni adanya 

kesepakatan keharusan Pencipta untuk menyerahkan Ciptaannya, berupa 

kesepakatan bahwa royalti terhadap ciptaanya langsung dibayarkan secara 

lunas dari pihak pembeli. 

Perjanjian jual beli putus mengakibatkan peralihan hak kepemilikan, 

akan tetapi hanya terkait kepemilikan atas hak ekonomi berupa hak untuk 

menikmati nilai komersial dan tidak untuk mengalihkan kepemilikan atas hak 

moralnya. Artinya pencipta dari ciptaan tersebut masih dimiliki ditangan 

penjual dan yang memiliki sertifikat hak cipta tetap atas nama pencipta, hal 

itu tidak dapat dialihkan meskipun sudah dijual.13 

F. Metode Penelitian 

Penelitian adalah metode, sistematika, dan pemikiran kegiatan ilmiah 

yang memiliki tujuan untuk mempelajari satu atau lebih dari gejala 

hukumnya, metode yang digunakan yaitu :14 

1. Metode Pendekatan 

 Penulis menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan Yuridis 

Empiris yaitu cara atau prosedur yang dipergunakan untuk 

menyelesaikan masalah dengan meneliti dari data sekunder terlebih 

dahulu selanjutnya penelitian data primer yang berada dilapangan.15  

                                                             
12 Erna Tri Rusmala Ratnawati, 2019, Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Cipta Dengan 

Sistem Jual Putus ( Sold Flat ), Vol. 1 No. 2, September 2019, hal. 155-156. 
13 Ibid, hal. 158. 
14Khudzaifah Dimyati & Kelik Wardiono, 2004, Metode Penelitian Hukum, Surakarta: Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, hal. 7. 
15 Suratman & H. Philips Dillah, 2013, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Alfabeta, hal. 53. 
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2. Jenis Penelitian 

 Penulis menggunakan jenis penelitian diskriptif, jenis penelitian 

deskriptif bertujuan menggambarkan secara jelas mengenai sifat suatu 

individu serta keadaan kelompok tertentu, atau menentukan terjadinya 

penyebaran suatu gejala dan menentukan ada atau tidaknya hubungan 

dari gejala tersebut.16  

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang menjadi tempat penelitian berada di CV. Putra Kertonatan 

yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 118 Kartosuro Solo.. 

4. Jenis Data 

a. Data Primer 

 Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari 

pihak pertama.17 Berupa fakta maupun hasil keterangan dari 

wawancara dengan pengurus CV. Putra Kertonatan. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data berupa penjelasan secara tertulis terhadap 

bahan hukum primer antara lain dari pendapat ahli hukum, hasil 

penelitian dan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang 

Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta merupakan bahan hukum 

primer yang digunakan dalam penelitian ini. Sedangkan bahan hukum 

                                                             
16 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rajawali 

Pers, hal. 25. 
17 Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. 

RajaGrafindo Persada, hal. 30. 
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sekunder dapat berupa pendapat ahli hukum atau doktrin yang didapat 

dari literatur, artikel ilmiah, hasil penelitian. 

G. Metode Pengumpulan Data 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan digunakan untuk mendapatkan data sekunder yang 

dilakakukan dengan cara menganalisa secara sistematis pada buku-buku 

dan literatur dan kerangka ilmiah yang memiliki hubungan erat dengan 

masalah yang sedang dibahas. 

b. Penelitian Lapangan  

 Memberikan beberapa pertanyaan langsung kepada pihak yang 

bersangkutan sesuai obyek penelitian, cara tersebut yaitu : 

1) Observasi ( Pengamatan ) 

  Tujuan utama pengamatan adalah membuat catatan atau deskripsi 

terhadap keadaan yang sedang terjadi.18 Dalam penelitian ini yang 

menjadi obyek pengamatan yaitu CV. Putra Kertonatan. 

2) Interview ( Wawancara ) 

  Memperoleh informasi dan data yang diperlukan pada penelitian 

dengan cara lisan dari subyek atau responden. Dalam penelitian penulis 

akan melakukan interview ( wawancara ) dengan pengurus CV. Putra 

Kertonatan. 

H. Metode Analisa Data 

                                                             
18 Khudzalifah Dimyati & Kelik Wardiono, Metode Penelitian Hukum, Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, Surakarta: 2004, hal. 67. 
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Analisa data dalam penyusunan skripsi ini dilakukan secara kualitatif, 

yang dilakukan dengan cara logika deduktif. Mampu memperoleh data berupa 

kata-kata, penggunaan data dengan kualitatif dimulai dengan mengumpulkan 

data primer serta data sekunder yang selanjutnya disusun secara sistematis. 

Baru dapat disimpulkan mengenai penggambaran yang jelas dari penelitian 

yang diambil. Sedangkan data yang berasal dari kepustakaan akan dijadikan 

sebagai dasar ataupun landasan dalam pembatasan skripsi. Data-data tersebut 

selanjutnya akan digunakan dalam pelaksanaan penelitian sehingga apa yang 

diinginkan dalam penulisan akan tercapai. 

I. Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan skripsi ini, untuk mempermudah melakukan 

pembahasan serta mampu memahami masalah apa saja yang sedang dikaji, 

maka sistematika penulisan skripsi dibagi menjadi 4 ( empat ) bab, yaitu : 

Bab I Pendahuluan, memaparkan gambaran hasil penelitian meliputi: 

Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Pemikiran dan Sistematika 

Pemikiran. 

Bab II Tinjauan Pustaka, memaparkan mengenai  tinjauan pustaka 

tentang Tinjauan Umum tentang Perjanjian, Tinjauan Umum tentang Hak 

Kekayaan Intelektual ( HKI ) di Bidang Hak Cipta, Tinjauan Umum tentang 

Penerbit dan Percetakan dan Tinjauan Umum tentang Buku. 

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan, menguraikan mengenai pokok 

dari permasalahan berdasarkan rumusan masalah, sebagai berikut: Gambaran 
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singkat CV. Putra Kertonatan, bentuk perjanjian jual beli putus antara 

pengarang buku dengan CV. Putra Kertonatan dan bentuk perlindungan 

hukum yang diberikan oleh CV. Putra Kertonatan terhadap hak moral 

pengarang buku.  

Bab IV Penutup, menyimpulkan hasil penelitian dan pembahasan serta 

memberikan saran atas hasil penelitian yang diperoleh. 

 


