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TANGGUNG JAWAB PENERBIT DAN PERCETAKAN DALAM 

MELINDUNGI HAK CIPTA PENGARANG BUKU PADA  

CV. PUTRA KERTONATAN 

 

Abstrak 

 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk perjanjianjual beli putus antara 

penerbit dengan pengarang buku dalam melindungi hak cipta pada CV. Putra 

Kertonatan dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan 

CV. Putra Kertonatan terhadap hak moral dalam menerbitkan suatu buku. 

Penelitian dilakukan dengan metode Yuridis Empiris yang sifatnya deskriptif. 

Sumber data dari data primer yaitu dengan melakukan observasi dan wawancara 

secara langsung kepada pengurus CV. Putra Kertonatan sedangkan data sekunder 

dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kesimpulan dari penelitian 

ini adalah : Bentuk perjanjian yang dilakukan antara pengarang buku dengan CV. 

Putra Kertonatan adalah menggunakan perjanjian jual beli putus secara lisan. 

Dalam proses perjanjian pihak pengarang buku menyerahkan naskah kepada CV. 

Putra kertonatan untuk diterbitkan dalam bentuk Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

Kemudian pihak CV. Putra Kertonatan membelinya dengan harga Rp. 

1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus 

ribu rupiah). Hal tersebut merupakan upaya dalam melindungi hak ekonomi 

pengarang buku yang dilakukan oleh CV. Putra Kertonatan. Sedangkan 

perlindungan hukum hak moral pengarang buku yang dilakukan oleh CV. Putra 

Kertonatan berupa: pihak CV. Putra Kertonatan selalu mencantumkan nama 

pengarang buku dan pihak CV. Putra Kertonatan juga melibatkan pengarang buku 

untuk mengoreksi ulang naskah yang sudah diedit oleh CV. Putra Kertonatan. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Hak Moral dan Hak Ekonomi Pengarang 

Buku dan Perjanjian. 

Abstract 

The purpose of this study was to study the form of a canceled sale and purchase 

agreement between the publisher and the author of the book in copyright 

protection on the CV. Putra Kertonatan and to provide a form of legal protection 

given CV. Putra Kertonatan on moral rights in publishing a book. The research 

was conducted with the Empirical Juridical method which is descriptive in nature. 

Source of data from primary data is by conducting observations and interviews 

directly to the management of CV. Putra Kertonatan while secondary data from 

primary legal materials and secondary legal materials. The conclusions of this 

study are: The form of the agreement made between the author of the book with 

CV. Putra Kertonatan uses a broken sale agreement. In the process of making 

agreements to submit books to CV. Putra kertonatan to be published in the form 

of Student Activity Sheets (LKS). Then the CV. Putra Kertonatan was bought at a 

price of Rp. 1,000,000.00 (one million rupiah) to the price of Rp. 1,500,000.00 

(one million five hundred thousand rupiah). This is an effort to protect the 
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economic rights of book authors by CV. Son of Kertonatan. While the legal 

protection of moral rights of books conducted by CV. Putra Kertonatan consists 

of: the CV. Putra Kertonatan always includes the name of the author of the book 

and the CV. Putra Kertonatan also helped the author of a book to correct a dead 

manuscript by CV. Putra of Kertonatan. 

Keyword: Legal Protection, Moral Rights and Ekonomic Rights of outhors and 

Agreement. 

1. PENDAHULUAN 

Salah satu tujuan Negara Indonesia yakni mencerdaskan kehidupan bangsa, 

sebagaimana telah ditegaskan dalam pembukaan UUD 1945. Untuk meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas, pemerintah telah menetapkan beberapa 

arah kebijakan pendidikan yang salah satunya melalui penyediaan materi dan 

peralatan pendidikan (theacing and learning materials) terkini baik berupa materi 

cetakan buku pelajaran maupun yang berbasis teknologi informasi dan 

komunikasi.1 

  Buku bagi bangsa Indonesia juga merupakan sarana untuk mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan merupakan salah satu jenis ciptaan asli yang termasuk 

dalam perlindungan hak cipta seperti diatur dalam berbagai peraturan perundang-

undangan dan konvensi internasional.2 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”.  

  Di Indonesia sendiri perlindungan terhadap pengarang buku masih jauh 

dari harapan karena para pengarang buku belum memperoleh perlindungan secara 

maksimal dari berbagai macam pelanggaran hak cipta mulai dari plagiat, 

perbanyak ciptaan tanpa ijin bahkan sampai pada pembajakan karya cipta.3 Oleh 

karena itu, pemerintah  memberikan salah satu perlindungan hukum kepada 

                                                             
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 
2Anik 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. 
3Anik Tri Haryani, Op Cit,  hal. 2. 
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pengarang terhadap ciptaan yang dihasilkan maupun penerbit dan percetakan 

dalam menangani persoalan yang terjadi. Adapun bentuk perlindungan hukum 

yang diberikan oleh pemerintah diatur di dalam Undang-Undang No.28 Tahun 

2014 tentang Hak Cipta. Hak cipta adalah hak yang semata-mata diperuntukan 

bagi pemegangnya sehingga pemegang hak dapat mencegah orang lain untuk 

meniru atau memperbanyak karyanya.4Hak cipta mengandung dua esensi hak 

sebagai hak eksklusif (exclusive right)yaitu hak ekonomi dan hak moral.5 

  Berdasarkan uraian di atas seharusnya kita lebih menyadari arti penting 

perlindungan hukum bagi penerbit dan percetakan sebagai pemegang hak cipta 

buku, maka dalam hal ini penulis akan menyusun dalam skripsi dengan judul : 

“Tanggung Jawab Penerbit Dan Percetakan Dalam Melindungi Hak Cipta 

Pengarang Buku Pada CV. Putra Kertonatan”. 

  Berdasarkan uraian diatas, adapun rumusan masalah di dalam penelitian 

ini adalah Pertama, bagaimana bentuk perjanjian jual beli putus antara pengarang 

buku dengan CV. Putra Kertonatan? Kedua, bagaimana bentuk perlindungan 

hukum yang dilakukan oleh pihak CV. Putra Kertonatan terhadap hak moral 

dalam menerbitkan suatu buku? 

  Adapun tujuan dari penelitian ini adalahpertama, untuk mengetahui suatu 

bentuk perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara pengarang buku dengan 

CV. Putra Kertonatan. Kedua, untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan 

hukum yang dilakukan oleh CV. Putra Kertonatan terhadap hak moral suatu buku 

yang diterbitkan.  

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris yang bersifat 

diskriptif.  Sumber data berasal dari data primer yaitu wawancara langsung 

dengan pengurus CV. Putra Kertonatan dan data sekunder yang berasal dari bahan 

hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data 

menggunakan studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode analisis data 

                                                             
4Otto Hasibuan, 2008, Hak Cipta Di Indonesia, Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neigbouring 

Rights,dan Collecting Society, Bandung: PT. Alumni, hal. 63. 
5Henry Soelistyo, 2011, Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, hal. 47. 
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dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metod analisis data yang 

dilakukan dengan logika deduktif. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1 Bentuk Perjanjian Jual Beli Putus antara Penerbit CV. Putra 

Kertonatan dengan Pengarang Buku dalam melindungi Hak Cipta 

Buku. 

Seorang pengarang buku menurut UUHC 2014, apabila ingin memperoleh 

haknya untuk menikmati hasil ciptaan dapat melakukan dengan mengalihkan 

hak yang dimiliki. Pengalihan ciptaan yang dilakukan antara pengarang buku 

dengan CV. Putra Kertonatan dialihkan dengan cara penyerahan (assigment) 

naskah pada pihak penerbit. Penyerahan tersebut dengan cara pihak CV. Putra 

Kertonatan memberikan imbalan berupa uang sesuai dengan kesepakatan 

dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai harga 

Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap naskahnya,harga 

tersebut disesuaikan dengan jumlah halaman dan bobot isi  

materi.Selanjutnyadibayar secara tunai kepada pengarang buku dan secara 

otomatis ciptaan tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak CV. Putra 

Kertonatan. Setelah naskah tersebut menjadi hak CV. Putra Kertonatan 

selanjutnya akan dilakukan editing supaya memenuhi etika dalam penulisan 

tanpa mengubah makna karangan asli dan tidak mengandung unsur-unsur 

SARA. 

 Pengalihan suatu ciptaan  antara pengarang buku  dengan CV. Putra 

Kertonatan dengan menggunakan perjanjian jual beli putus yang dilakukan 

secara lisan. Pihak CV. Putra Kertonatan memilih menggunakan perjanjian 

jual beli putus karena apabila dilain waktu, baik semester maupun tahun 

ajaran baru sekolah kemudian pihak CV. Putra Kertonatan ingin 

menggunakan maupun mencetak kembali naskah tersebut secara massal dari 

pengarang buku maka tidak perlu memberi imbalan lagi dan tidak harus 

memberitahu untuk meminta persetujuan terlebih dahulu. Terkadang naskah 

buku yang sudah pernah tercetak akan dicetak kembali oleh CV. Putra 

Kertonatan apabila dilapangan masih membutuhkannya. 
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 Selain itu dalam perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara CV. 

Putra Kertonatan dengan pengarang buku memuat hak dan kewajiban masing-

masing yang harus dipenuhi, sebagai berikut : 

3.1.1   Hak dan Kewajiban CV. Putra Kertonatan 

 Hak dari CV. Putra Kertonatan adalah menerima naskah dari 

pengarang buku dan menggunakan naskah tersebut pada jangka 

waktu yang tidak terbatas yakni sesuai kebutuhan. Berhak 

menentukan tekni penerbitan naskah dalam proses editing seperti: 

font, layout, desain cover dan jadwal penerbitan tanpa merubah isi 

makna. 

 Kewajiban dari CV. Putra Kertonatan adalah memberikan 

imbalan berupa uang tunai atas jasa imbalan terhadap naskah yang 

telah diberikan oleh pengarang buku. Harga tersebut mulai dari 

Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai harga Rp.1.500.000,00 

( satu juta lima ratus ribu rupiah ) disesuaikan berdasarkan jumlah 

halaman dan bobot isi materi.  

  3.1.2    Hak dan Kewajiban Pengarang Buku 

 Hak dari pengarang buku adalah berhak menerima uang jasa 

atas naskah yang diberikan kepada CV. Putra kertonatan dengan 

harga Rp.1.000.000,00 ( satu juta rupiah ) sampai harga 

Rp.1.500.000,00 ( satu juta lima ratus ribu rupiah ) disesuaikan 

berdasarkan jumlah halaman dan bobot isi materi.  

 Kewajiban dari pengarang buku adalah menyerahkan naskah 

berupa karangan asli atas ciptaanya sendiri kepada CV. Putra 

kertonatan. Pengarang buku dilarang untuk menyerahkan naskah 

asli ciptaannya yang sama kepada penerbit dan percetakan lainnya.  

Dalam perjanjian yang dilakukan antara pengarang buku dengan CV. 

Putra Kertonatan telah sesuaisebagaiamana diatur diatur di dalam Pasal 1320 

KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, yaitu : 

1) Kesepakatan antara dua belah pihak yang telah mengikat, maksudnya 

antara para pihak yaitu pihak CV. Putra Kertonatan dengan pihak 
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pengarang buku telah menyepakati atas perjanjian jual beli putus yang 

diadakan. 

2) Kecakapan bertindak dalam membuat suatu perjanjian, maksudnya adalah 

antara pihak yaitu CV. Putra Kertonatan dengan pengarang buku secara 

hukum sudah dinyatakan cakap apabila melakukan perjanjiaan sehingga 

dinyatakan sah. 

3) Adanya obyek perjanjian, adanya hal tertentu mengenai barang tertentu 

yang menjadi obyek dalam perjanjian. Obyek dalam perjanjian tersebut 

berupa buku ajar Lembar Kegiatan Siswa (LKS). 

4) Adanya causa yang halal, semua syarat yang ada harus terpenuhi supaya 

perjanjian tersebut menjadi sempurna dan sah. Oleh karena itu  yang 

dimaksud dengan causa yang halal dalam suatu perjanjian adalah isi dari 

perjanjian itu sendiri. Dalam isi perjanjian tersebut pengarang buku 

memberikan naskah asli atas karangannya kepada CV. Putra Kertonatan. 

3.2 Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Hak Moral Pengarang Buku 

yang Diberikan Oleh CV. Putra Kertonatan. 

Perlindungan pengarang buku atas ciptaan telah tercantum dalam Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lahirnya ciptaan baru 

atau ciptaan yang sudah ada sebelumnya harus didukung dan dilindungi 

oleh hukum. Wujud perlindungan tersebut dengan pemberian sanksi 

pidana terhadap orang-orang yang melanggar hak cipta secara melawan 

hukum, hal ini bertujuan untuk memghargai para pengarang buku dan juga 

dapat menuntut ganti rugi kepada mereka yang melanggar.  

Menurut UUHC 2014, pengarang pada suatu karya tulis mempunyai 

sekumpulan hak ekslusif yang terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. 

Dimana definisi hak ekonomi adalah hak guna mendapatkan manfaat 

ekonomi atas suatu ciptaan serta produk hak terkait. Sedangkan hak moral 

adalah hak yang melekat pada diri pengarang atau pelaku yang tidak dapat 
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dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut 

telah dialihkan baik sebagian maupun secara keseluruhan.6 

Dalam perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara CV. Putra 

Kertonatan dengan pengarang buku menyatakan bahwa bentuk 

perlindungan terhadap hak ekonomi pengarang buku yang diberikan oleh 

pihak CV. Putra Kertonatan ialah pemberian imbalan berupa uang tunai 

pada saat penyerahan atas ciptaan dari pengarang buku berupa naskah 

yang diberikan kepada CV. Putra Kertonatan sebesar Rp.1.000.000,00 

(satu juta rupiah) sampai harga Rp.1.500.00,00 (satu juta lima ratus ribu 

rupiah) setiap naskah, harga tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah 

halaman dan bobot isi materi. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2014 Tentang Hak Cipta juga melindungi pengarang buku yang dalam 

melakukan perjanjian kepada pihak penerbit yang menggunakan jual putus 

(sold flat). Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 18 UUHC 2014 yang 

menyebutkan bahwa, “Ciptaan buku, dan/atau semua hasil karya tulis 

lainnya, lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks yang dialihkan dalam 

perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak 

Ciptaannya beralih kembali kepada pengarang pada saat perjanjian 

tersebut mencapai jangka waktu 25 (dua puluh lima) tahun.”7 Oleh karena 

itu pengarang buku tidak perlu khawatir karena ciptaannya masih 

dilindungi setelah 25 (dua puluh lima) tahun setelah perjanjian jual putus 

tersebut dilakukan. Maka dengan adanya peraturan tersebut hak ekonomi 

pengarang buku tetap terlindungi walaupun menggunakan perjanjian jual 

beli putus. 

Selain itu, perlindungan hukum yang diterapkan oleh pihak CV. Putra 

Kertonatan dalam memberikan hak moral pengarang buku  adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, pada buku ajar yang berupa Lembar Kegiatan Siswa (LKS) 

yaitu dengan cara menuliskan secara langsung nama pengarang buku 

                                                             
6Adrian Sutedi, 2010, Hak Atas Kekayaan Intelektual, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hal. 115. 
7Pasal 18 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. 
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meskipun pengarang tidak meminta secara langsung tentang pencantuman 

nama pada hasil buku karangannya di cover buku dan memberikan biodata 

kecil disertai foto di cover belakang buku meliputi nama, tempat tanggal 

lahir, alamat dan email. Hal tersebut merupakan kewajiban penerbit dalam 

melindungi hak moral pengarang buku. 

Kedua, dalam proses editing terhadap naskah yang sudah diberikan 

dari pengarang buku, pihak CV. Putra Kertonatan selalu mengikutsertakan 

pihak pengarang buku dalam proses mengoreksi kembali atas naskah yang 

sudah selesai diedit oleh pihak CV. Putra Kertonatan. Hal ini bertujuan 

agar tidak terjadi perubahan pada makna atau maksud semula dari hasil 

ciptaan pengarangnya.  

Selain harus dilindungi hukum, suatu ciptaan lebih baik didaftarkan ke 

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DITJEN HKI) untuk 

memudahkan dalam pembuktian apabila terjadi sengketa, namun 

berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di CV. Putra 

Kertonatan bahwa pihak penerbit tidak mendaftarkan atas ciptaan yang 

akan diterbitkan tersebut. 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas maka kesimpulannya 

sebagai berikut : 

1) Dalam perjanjian jual beli putus yang dilakukan antara CV. Putra 

Kertonatan dengan pengarang buku dilakukan secara lisan. Dalam proses 

perjanjian pengarang buku mengikatkan dirinya kepada pihak CV. Putra 

Kertonatan dalam bentuk penyerahan berupa naskah. Selanjutnya naskah 

tersebut diterima oleh pihak CV. Putra Kertonatan untuk dikoreksi agar 

tidak mengandung unsur SARA dan sesuai dengan etika penulisan. 

Apabila naskah tersebut tidak mengandung unsur SARA dan sudah sesuai 

dengan etika penulisan  maka naskah tersebut akan dibeli oleh pihak CV. 

Putra Kertonatan dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai 

harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap naskahnya, 
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harga tersebut disesuaikan berdasarkan jumlah halaman dan bobot isi 

materi. Pembayaran tersebut dilakukan secara tunai sehingga secara 

otomatis ciptaan tersebut beralih sepenuhnya kepada pihak CV. Putra 

Kertonatan. Oleh karena itu CV. Putra Kertonatan apabila ingin 

memperbanyak buku dapat dilakukannya dalam jangka waktu yang tidak 

terbatas. 

  Perjanjian jual beli putus yang dilakukan secara lisan antara 

pengarang buku dengan CV. Putra Kertonatan belum sesuai peraturan 

perundang-undangan yakni pada Pasal 16 ayat 2 UUHC bahwa dalam 

proses pengalihan hak cipta baik seluruh maupun sebagian salah satunya 

dilakukan dengan menggunakan perjanjian tertulis. Namun dengan 

demikian  walaupun tidak sesuai peraturan yang ada akan tetapi perjanjian 

tersebut sudah sah secara hukum sesuai syarat sahnya perjanjian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu : Pertama, 

pihak CV. Putra Kertonatan menyepakati untuk mengadakan perjanjian 

jual beli putus secara lisan. Kedua, Pihak CV. Putra Kertonatan dengan 

pengarang buku secara hukum sudah dinyatakan cakap dalam membuat 

perjanjian jual beli putus. Ketiga, dalam perjanjian yang menjadi obyek 

antara CV. Putra Kertonatan dengan pengarang buku adalah berupa 

naskah Lembar Kegiatan Siswa (LKS). Keempat, adanya causa yang halal 

dalam perjanjian antara CV. Putra Kertonatan dengan pengarang buku 

adalah pengarang buku memberikan naskah asli atas karangannya kepada 

CV. Putra Kertonatan. 

2) Dalam melindungi hak moral pengarang buku pihak CV. Putra 

Kertonatan sudah memberikan perlindungan hukum secara tepat dengan 

selalu mencantumkan secara langsung nama pengarang buku  pada 

cetakan buku di cover dan memberikan biodata kecil disertai foto di cover 

belakang buku meliputi nama, tempat tanggal lahir, alamat dan email. 

Pihak CV. Putra Kertonatan mengikutsertakan pengarang buku dalam 

mengoreksi ulang atas naskah yang sebelumnya sudah diedit oleh pihak 

CV. Putra Kertonatan. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadinya 
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perubahan makna dari isi ciptaan naskah yang sudah diberikan. 

Perlindungan hukum yang sudah diberikan sesuai dengan UUHC pada 

Pasal 5 ayat 1. 

  Pihak penerbit CV. Putra Kertonatan dalam menerbitkan buku 

tidak mendaftarkan ciptaan tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan 

Intelektual (DITJEN HKI) akan tetapi ciptaan tersebut secara otomatis 

sudah mendapatkan perlindungan setelah ciptaan sudah berwujud. 

4.2 Saran 

Dalam melakukan perjanjian jual beli putus hendaknya menggunakan 

perjanjian dalam bentuk tertulis agar masing-masing pihak dapat 

membuktikan secara benar dan sah apabila suatu saat terjadi perselisihan atas 

perjanjian yang pernah dilakukannya. 

  Bagi pengarang buku maupun penerima hak cipta lebih baik 

mendaftarkan ciptaannya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual 

(DITJEN HAKI) sebagai perlindungan hukum suatu ciptaan. Bagi 

masyarakat hendaknya lebih mendukung dunia perbukuan dengan tidak 

membiasakan melakukan pembajakan buku dan aparat penegak hukum lebih 

tegas dalam menangani oknum-oknum yang telah melakukan pelanggaran 

supaya jera sehingga meminimalisir pelanggaran yang sedang marak 

khususnya dalam pembajakan buku. 
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