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HAK – HAKTERKAIT

Pelakupertunjukkan

ProduserrekamanHak Cipta

Seni, Sastra
dan Ilmu

Pengetahuan

LembagaPenyiaran
Hak Terkait adalah hak
yang berkaitan dengan Hak
Cipta yang merupakan hak
eksklusif bagi pelaku
pertunjukan, produser
fonogram, atau lembaga
Penyiaran.

• Perlindungannya bersifat
otomatis, Saat Ide Diwujudkan
dalam bentuk nyata/konkrit maka
ciptaan tersebut telah dilindungi
•Tanpa Mensyaratkan pencatatan,
• Tercatat maupun tidak tercatat
tetap dilindungi

Pencipta/Pemegang
Hak Cipta



HAK CIPTA TIDAK MELINDUNGI IDE

Yang dilindungi ada wujud /
ekspresi dari ide

Dapat saja dua orang memiliki ide
yang sama, namun wujud
ekspresinya berbeda maka maka
hasil ciptaan keduanya dilindungi

PASAL 41
Hasil karya yang tidak
dilindungi Hak Cipta meliputi:
• hasil karya yang belum

diwujudkan dalam bentuk
nyata;

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

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

WUJUD /
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- Fixed
- Form
- Originality

Dua orang yang memiliki ide atau gagasan
yang sama kemudian masing-masing
menuangkan atau mewujudkan dalam
bentuk yang bersifat khas dan pribadi
maka kedua orang tersebut memiliki
perlindungan hak cipta atas karyanya.
Kedua orang tersebut memiliki
orisinalitas atas karyanya masing-masing





•Pemegang Hak Cipta adalah
Pencipta sebagai pemilik Hak
Cipta, pihak yang menerima hak
tersebut secara sah dari
Pencipta, atau pihak lain yang
menerima lebih lanjut hak dari
pihak yang menerima hak
tersebut secara sah.



Jangka WaktuJangka Waktu
Perlidungan HakPerlidungan Hak

Cipta:Cipta:
••Perlindungan Hak CiptaPerlindungan Hak Cipta 

Seumur Hidup Pencipta + 70Seumur Hidup Pencipta + 70
TahunTahun

••Program KomputerProgram Komputer  50 tahun50 tahun
Sejak pertama kali dipublikasikan .Sejak pertama kali dipublikasikan .
•Pelaku  50 tahun sejak pertama50 tahun sejak pertama

kali di pertunjukkankali di pertunjukkan
•Produser  Rekaman  50 tahun50 tahun

sejak Ciptaan di fiksasikansejak Ciptaan di fiksasikan
•Lembaga Penyiaran  20 tahun20 tahun

sejak pertama kali di siarkan.sejak pertama kali di siarkan.
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Apabila 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,
yang dianggap sebagai
pencipta ialah orang yang
menghimpunnya, dengan
tidak mengurangi hak cipta
masing-masing atas bagian
ciptaannya

dibuat dalam
hubungan kerja atau

berdasarkan pesanan,
maka pihak yang

membuat karya cipta
itu dianggap sebagai

pencipta dan
pemegang hak cipta,

kecuali apabila
diperjanjikan lain

antara kedua pihak

Menentukan : Pencipta
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• Kecuali diperjanjikan lain Pemegang Hak Cipta atas Ciptaan
yang dibuat oleh Pencipta dalam hubungan dinas, yang
dianggap sebagai Pencipta yaitu instansi pemerintah.

• Dalam hal Ciptaan tersebut diatas digunakan secara
komersial, Pencipta dan/atau Pemegang Hak Terkait
mendapatkan imbalan dalam bentuk Royalti.

• Catatan : Yang dimaksud dengan “hubungan dinas” adalah hubungan
kepegawaian antara aparatur negara dengan instansinya

• (Pasal 35 UU No.28/2014)
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Plagiarisme:
Seseorang membuat suatu   Ciptaan sama seperti dengan aslinya
(plagiator) yang secara factual telah mengambil ciptaan dari pihak lain
(penulis), baik tanpa perubahan atau melebihkan atau mengurangi
perubahan dari teks.
Konsep plagiarisme tidak terbatas pada kasus kesamaan formal;
menerbitkan sebuah karya yang merupakan adaptasi dari orang lain,
dan menyajikannya seolah-olah karya asli seseorang, juga dikatakan
sebagai plagiat

Plagiarism : Presenting a work as the original Creation of a person (the plagiarist) which is in fact of the creation
of another person (the author), either without change or in  a more or less altered from  of context. The concept
of plagiarism is not restricted  to cases of formal similarity; publishing a work which  is an adaptation of  another
person, and presenting it as if  it were one’s  own original work, is also plagiarism
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WIPO, Guide to Copyright and related Rights Treaties Admnistered by WIPO and Glossary of Copyright
and Related Rights Terms, WIPO Publication, hal.303
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HakHak CiptaCipta TidakTidak MelindungiMelindungi ideide

 Article 9.2  TRIPs Agreement
Copyright protection shall extend to
expressions and not to ideas, procedures,
methods of operation or mathematical
concepts as such.

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak
Cipta meliputi:
hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk
nyata;
setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep,
prinsip, temuan atau data walaupun telah
diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,
atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya
untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang
bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan
fungsional.
(Pasal 41 UU No.28 tahun 2014 ttg Hak Cipta)

Hasil karya yang tidak dilindungi Hak
Cipta meliputi:
hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk
nyata;
setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep,
prinsip, temuan atau data walaupun telah
diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan,
atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan
alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya
untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang
bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan
fungsional.
(Pasal 41 UU No.28 tahun 2014 ttg Hak Cipta)





Setiap Orang dilarang menggunakan,
melakukan Pengumuman, Pendistribusian,
dan/atau Komunikasi atas Potret yang
dibuatnya guna kepentingan reklame atau
periklanan secara komersial tanpa
persetujuan tertulis dari orang yang dipotret
atau ahli warisnya.



• Penggandaan, Pengumuman,
dan/atau Pendistribusian Potret

Presiden, Wakil Presiden, mantan
Presiden, mantan Wakil Presiden,

Pahlawan Nasional, pimpinan
lembaga negara, pimpinan

kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian, dan/atau

kepala daerah dengan
memperhatikan martabat dan

kewajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.

• Penggandaan, Pengumuman,
dan/atau Pendistribusian Potret

Presiden, Wakil Presiden, mantan
Presiden, mantan Wakil Presiden,

Pahlawan Nasional, pimpinan
lembaga negara, pimpinan

kementerian/lembaga pemerintah
non kementerian, dan/atau

kepala daerah dengan
memperhatikan martabat dan

kewajaran sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan.



Pasal 13
Pengumuman, Pendistribusian,

atau Komunikasi hasil
pemotretan terhadap seorang

atau beberapa orang Pelaku
Pertunjukan dalam suatu
pertunjukan umum tidak

dianggap sebagai pelanggaran
Hak Cipta, kecuali dinyatakan

lain atau diberi persetujuan
oleh Pelaku Pertunjukan atau

pemegang hak atas
pertunjukan tersebut sebelum

atau pada saat pertunjukan
berlangsung.
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berlangsung.



Danau Toba adalah sebuah danau vulkanik dengan ukuran panjang
100 kilometer dan lebar 30 kilometer yang terletak di Provinsi
Sumatera Utara, Indonesia. Danau ini merupakan danau terbesar di
Indonesia dan Asia Tenggara. Di tengah danau ini terdapat sebuah
pulau vulkanik bernama Pulau Samosir.
Danau Toba sejak lama menjadi daerah tujuan wisata penting di
Sumatera Utara selain Bukit Lawang, Berastagi dan Nias, menarik
wisatawan domestik maupun mancanegara
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Ringkasan[sunting sumber]
Deskripsi English: Natural scenery of Lake Toba, North
Sumatera is very charming and full of peace.
Tanggal 21 September 2009, 13:10:59
Sumber Karya sendiri
Pembuat Wagino 20100516
Lisensi
(Menggunakan kembali berkas ini) This file was made
by Wagino 20100516 about Lake Toba in September 2009
Please credit this:
Photograph taken by Wagino 20100516
Camera Details: Camera: SONY DSC-W110
Do you want a picture with higher resolution and better image
quality? If it is true please feel free to contact me here
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Saya, pemilik hak cipta dari karya ini, dengan ini menerbitkan berkas ini di bawah ketentuan berikut:
Berkas ini dilisensikan dengan lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 3.0 Tanpa Adaptasi

Atribusi: Wagino 20100516
Anda diperbolehkan:
Berbagi – menyalin dan menyebarluaskan kembali materi ini dalam bentuk atau format apa pun;
Adaptasi – menggubah, mengubah, dan membuat turunan dari materi ini
Berdasarkan ketentuan berikut:
Atribusi – Anda harus mencantumkan nama yang tepat, memberikan tautan dengan lisensi, dan
menyatakan bahwa perubahan telah dilakukan. Anda dapat melakukannya melalui cara yang Anda
inginkan, namun tidak menyatakan bahwa pemberi lisensi mendukung Anda atau penggunaan Anda.
BerbagiSerupa – Apabila Anda menggubah, mengubah, atau membuat turunan dari materi ini, Anda
harus menyebarluaskan kontribusi Anda di bawah lisensi yang sama dengan materi



PEMBATASAN HAK CIPTA  :
• Penggunaan, pengambilan, Penggandaan,

dan/atau pengubahan suatu Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh
atau sebagian yang substansial tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika
sumbernya disebutkan atau dicantumkan
secara lengkap untuk keperluan:

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

 keamanan serta penyelenggaraan
pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

 ceramah yang hanya untuk tujuan
pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

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

• Penggunaan, pengambilan, Penggandaan,
dan/atau pengubahan suatu Ciptaan
dan/atau produk Hak Terkait secara seluruh
atau sebagian yang substansial tidak
dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta jika
sumbernya disebutkan atau dicantumkan
secara lengkap untuk keperluan:

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

 keamanan serta penyelenggaraan
pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

 ceramah yang hanya untuk tujuan
pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

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





 Dit.Jen. HKI Menyelenggarakan pencatatan
ciptaan dan produk hak terkait dicatat dalam
Daftar Umum Ciptaan

 Orang yang namanya terdaftar dalam Daftar
Umum Ciptaan dianggap sebagai pencipta

 Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan merupakan
syarat untuk mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait.

 Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan
merupakan suatu keharusan bagi Pencipta, Pemegang Hak
Cipta atau pemilik Hak Terkait. Pelindungan suatu Ciptaan
dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena
pencatatan. Hal ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat
maupun tidak tercatat tetap dilindungi.
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Tata Cara
Pencatatan

Pasal 66-67 UU No.28/2014

•Pencatatan Ciptaan dan produk Hak
Terkait  diajukan dengan
Permohonan secara tertulis dalam
bahasa Indonesia oleh Pencipta,
Pemegang Hak Cipta, pemilik Hak
Terkait, atau Kuasanya kepada
Menteri.
•Permohonan dilakukan secara
elektronik dan/atau non elektronik
dengan:

(1)menyertakan contoh Ciptaan,
produk Hak Terkait, atau
penggantinya;
(2)melampirkan surat pernyataan
kepemilikan Ciptaan dan Hak
Terkait; dan membayar biaya

•Ketentuan Pemohon :

1) beberapa orang yang secara bersama-
sama berhak atas suatu Ciptaan atau

produk Hak Terkait :  Permohonan
dilampiri keterangan tertulis yang

membuktikan hak tersebut.
2) badan hukum :  Permohonan

dilampiri salinan resmi akta pendirian
badan hukum yang telah disahkan

oleh pejabat berwenang.
3) Permohonan  diajukan oleh beberapa

orang, nama pemohon harus
dituliskan semua dengan menetapkan

satu alamat pemohon yang terpilih.
4) Permohonan diajukan oleh pemohon

yang berasal dari luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Permohonan wajib dilakukan melalui
konsultan kekayaan intelektual yang

terdaftar sebagai Kuasa.
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3) Permohonan  diajukan oleh beberapa

orang, nama pemohon harus
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yang berasal dari luar wilayah Negara
Kesatuan Republik Indonesia,

Permohonan wajib dilakukan melalui
konsultan kekayaan intelektual yang

terdaftar sebagai Kuasa.



 Mengisi formulir permohonan
rangkap tiga (lembar pertama
bermeterai Rp. 6000.-);

 Setiap permohonan hanya
dapat diajukan untuk satu
ciptaan

 Melampiri bukti pengalihan
Hak Cipta;

 Melampirkan Surat Pernyataan
Hak Cipta;

 Melampiri Foto copi KTP atau
Akta Badan Hk

 Membayar biaya permohonan
pendaftaran sebesar
Rp.300.000,-, kecuali program
komputer sebesar Rp. 400.000,-
untuk setiap ciptaan (PP No. 45
Tahun 2014);

 Permohonan diajukan
langsung ke kantor Direktorat
Jenderal Hak Kekayaan
Intelektual atau melalui Kantor
Wilayah Hukum dan Hak Asasi
Manusia.
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bermeterai Rp. 6000.-);

 Setiap permohonan hanya
dapat diajukan untuk satu
ciptaan

 Melampiri bukti pengalihan
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Hak Cipta;

 Melampiri Foto copi KTP atau
Akta Badan Hk

 Membayar biaya permohonan
pendaftaran sebesar
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 Buku dan karya tulis lainnya : 2 ( dua)
buah yang telah dijilid dengan edisi
terbaik;

 Apabila suatu buku berisi foto
seseorang harus dilampirkan surat
tidak keberatan dari sorang yang difoto
atau ahli warisnya;

 Program Komputer : 2 (dua) buah disket
/dc desertai buku petunjuk
pengoperasian dari program komputer
tersebut;

 Alat peraga : 2 ( dua) buah disertai
dengan buku petunjuknya;

 Lagu : 12 ( dua belas) buah berupa
notasi dan atau syair;

 Drama : 2 ( dua ) buah naskah tertulis
atau rekamannya;

 Tari (koreografi) : 10 ( sepuluh) buah
gambar atau 2 ( dua) buah rekamannya;

 Pewayangan : 2 ( dua) buah naskah
tertulis atau rekamannya;

 Pantomim : 12 (duabelas ) buah
gambar atau 2(dua) buah
rekamnnya;

 Karya Pertunjukan : 2 ( dua)
buah rekamnnya;

 Karya Siaran : 2 ( dua ) buah
rekamannya;

 Seni Lukis, Seni Motif, Seni
Batik, seni Kaligrafi, Seni Logo
dan gambar : masing-masing 12 (
dua belas) lembar;

 Arsitektur : 2 ( dua) buah gambar
arsitektur;

 Peta : 2 ( dua) buah;
 Fotografi : 12 ( dua belas )

lembar;
 Sinematografi : 2 ( dua ) buah

rekamannya
 Terjemahan : 2 ( dua ) buah

naskah yang yang disertai izin
pemegang hak cipta;

Melampiri contoh ciptaan atau
penggantinya;

 Buku dan karya tulis lainnya : 2 ( dua)
buah yang telah dijilid dengan edisi
terbaik;

 Apabila suatu buku berisi foto
seseorang harus dilampirkan surat
tidak keberatan dari sorang yang difoto
atau ahli warisnya;

 Program Komputer : 2 (dua) buah disket
/dc desertai buku petunjuk
pengoperasian dari program komputer
tersebut;

 Alat peraga : 2 ( dua) buah disertai
dengan buku petunjuknya;

 Lagu : 12 ( dua belas) buah berupa
notasi dan atau syair;

 Drama : 2 ( dua ) buah naskah tertulis
atau rekamannya;

 Tari (koreografi) : 10 ( sepuluh) buah
gambar atau 2 ( dua) buah rekamannya;

 Pewayangan : 2 ( dua) buah naskah
tertulis atau rekamannya;

 Pantomim : 12 (duabelas ) buah
gambar atau 2(dua) buah
rekamnnya;

 Karya Pertunjukan : 2 ( dua)
buah rekamnnya;

 Karya Siaran : 2 ( dua ) buah
rekamannya;

 Seni Lukis, Seni Motif, Seni
Batik, seni Kaligrafi, Seni Logo
dan gambar : masing-masing 12 (
dua belas) lembar;

 Arsitektur : 2 ( dua) buah gambar
arsitektur;

 Peta : 2 ( dua) buah;
 Fotografi : 12 ( dua belas )

lembar;
 Sinematografi : 2 ( dua ) buah

rekamannya
 Terjemahan : 2 ( dua ) buah

naskah yang yang disertai izin
pemegang hak cipta;
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CONTOH FORMULIR PENDAFTARAN (1)



Contoh Ciptaan



Contoh Ciptaan



Contoh Ciptaan



Contoh Ciptaan





Permohonan

keputusan
menerima atau
menolak
permohonan
dalam waktu paling
lama 9 (sembilan)
bulan terhitung
sejak tanggal
diterimanya
Permohonan yang
memenuhi
persyaratan

•Pemeriksaan : dilakukan untuk mengetahui
Ciptaan atau produk Hak Terkait yang
dimohonkan tersebut secara esensial sama atau
tidak sama dengan Ciptaan yang tercatat dalam
daftar umum Ciptaan atau objek kekayaan
intelektual lainnya.

Menerima :
Menerbitkan Surat
Pencatatan Ciptaan

Menolak :
Dengan disertai

alasan

keputusan
menerima atau
menolak
permohonan
dalam waktu paling
lama 9 (sembilan)
bulan terhitung
sejak tanggal
diterimanya
Permohonan yang
memenuhi
persyaratan



Sifat Pencatatan Ciptaan :
• Surat pencatatan Ciptaan merupakan bukti awal
kepemilikan suatu Ciptaan atau produk Hak Terkait.
Pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait bukan
merupakan suatu keharusan bagi Pencipta,
Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait.
Pelindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu
ada atau terwujud dan bukan karena pencatatan. Hal
ini berarti suatu Ciptaan baik yang tercatat maupun
tidak tercatat tetap dilindungi. (Pasal 64 ayat 4 Jo
Penjelasan Pasal 64 ayat 4 UU No.28/2014 ttg Hak
Cipta)

•Pencatatan Ciptaan atau produk Hak Terkait  dalam
daftar umum Ciptaan bukan merupakan pengesahan
atas isi, arti, maksud, atau bentuk dari Ciptaan atau
produk Hak Terkait  yang dicatat. Menteri/DJHKI
tidak bertanggung jawab atas isi, arti, maksud, atau
bentuk dari Ciptaan atau produk Hak Terkait yang
terdaftar.( Pasal 72 4 Jo Penjelasan Pasal 72  UU
No.28/2014 ttg Hak Cipta).
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 Setiap Orang yang mengetahui pelanggaran
Hak Cipta dan Hak yang Berkaitan dengan
Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat
melaporkan kepada Menteri Hukum dan
HAM R.I cq Ditjen HKI.

 Setelah itu Menteri Hukum dan HAM R.I cq
Ditjen HKI memverifikasi laporan

 Apabila ditemukan bukti yang cukup
berdasarkan hasil verifikasi laporan tersebut
Menteri Hukum dan HAM R.I cq Ditjen HKI
merekomendasikan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang telekomunikasi dan informatika
untuk dapat menutup konten, dan/atau hak akses
pengguna yang melanggar Hak Cipta dan/atau Hak
terkait dalam sistem elektronik dan menjadikan
layanan sistem elektronik tidak dapat diakses.

Ketentuan Undang-undang
tentang Hak Cipta

Terkait pemblokiran situs  di Internet
yang menyediakan  konten hasil

pelanggaran hak cipta
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Hak Cipta melalui sistem elektronik dapat
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Penambahan ketentuan baru tentang CMO
(COLLECTIVEMANAGEMENT ORGANIZATION)

Lembaga Manajemen Kolektif
(LMK)

• Operasional LMK 20% dan
30% di 5 tahun pertama

• Pengadministrasian, Evaluasi,
Pengawasan LMK dan
Pencabutan Ijin LMK oleh
Pemerintah, antara lain
mencakup : Syarat Pendirian
Lembaga Manajemen Kolektif

• Tata Cara diatur dalam
Peraturan Menteri Nomor 29
Tahun 2014.

 Organisasi non
pemerintah yang
berbentuk badan hukum
yang diberi kuasa oleh
Pencipta, Pemegang Hak
Cipta, atau Pemilik Hak
Terkait guna mengelola
sebagian hak
ekonominya untuk
menghimpun dan
mendistribusikan royalti

• Operasional LMK 20% dan
30% di 5 tahun pertama

• Pengadministrasian, Evaluasi,
Pengawasan LMK dan
Pencabutan Ijin LMK oleh
Pemerintah, antara lain
mencakup : Syarat Pendirian
Lembaga Manajemen Kolektif

• Tata Cara diatur dalam
Peraturan Menteri Nomor 29
Tahun 2014.

•Untuk pengelolaan Royalti
Hak Cipta bidang lagu
dan/atau musik dibentuk 2
(dua) Lembaga Manajemen
Kolektif nasional yang masing-
masing merepresentasikan
keterwakilan sebagai berikut:
•kepentingan Pencipta; dan
•kepentingan pemilik Hak
Terkait.





Tindak Pidana
sebagaimana

dimaksud dalam
Undang-undang

No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

merupakan
delik aduan

Tindak Pidana
sebagaimana

dimaksud dalam
Undang-undang

No.28 Tahun 2014
tentang Hak Cipta

merupakan
delik aduan




