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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengaturan mengenai hukum kebendaan di Indonesia saat ini dapat 

ditemukan dalam berbagai macam peraturan perundang-undangan yang berlaku di 

Indonesia, sehingga jenis dan berbagai macam benda tidak ditemukan di dalam 

Buku II Kitab Undang-Undang hukum perdata, tetapi telah tersebar di berbagai 

macam peraturan-perundang-undangan.1 Pasal 503 Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata membagi benda ke dalam dua bentuk yaitu benda bergerak dan benda tidak 

bergerak, selanjutnya Pasal 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

menjelaskan bahwa Tiap-Tiap kebendaan bergerak adalah benda yang dapat 

dihabiskan ataupun yang tidak dapat dihabiskan, benda dapat dinyatakan menjadi 

habis apabila benda tersebut apabila benda  telah dipakai dan menjadi habis.2 Maka 

berdasarkan pengertian di atas maka dimunculkan pengertian mengenai benda 

bergerak dan tidak bergerak, benda berwujud dan tidak berwujud serta benda yang 

dapat dihabiskan ataupun yang tidak dapat dihabiskan. Kesempatan kali ini penulis 

akan membahas mengenai benda yang tidak berwujud salah satunya adalah hak 

cipta yang merupakan bagian dari Hukum kekayaan Intelektual.  

Hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) mulai menarik perhatian dunia 

setelah putaran Uruguay 1994 dimana dalam putaran tersebut telah melahirkan 

lembaga perdagangan International khususnya di bidang kekayaan Intelektual yang 

                                                           
1 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja,  Seri Hukum Harta kekayaan,Kebendaan pada 

umumnya,( Jakarta : Prenada Media,2003), hlm 34. 
2 Pasal 503 dan 505 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 
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diakomodasi dalam Trade Related Aspect of International Property Rights .3 Maka 

sejak saat itu kekayaan intelektual menjadi komoditas perdagangan Internasional. 

Negara Indonesia adalah negara penandatangan Final actEmbodying the Result of 

the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, yang mencakup Agreement 

on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights(Persetujuain TRIPS)4 

berarti  Indonesia harus melaksanakan semua isi perjanjian WTO (World Trade 

Organization) dan Trips (Trade Related Aspect of International Property Rights) 

yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Republik Indonesia No 7 tahun 

1994 pada tanggal 2 November 1994.5  

HKI ini sendiri melindungi pemakaian ide, dan gagasan serta informasi 

yang memiliki nilai komersial ataupun nilai ekonomi. HKI ini sendiri bersifat 

eksklusif  dan mutlak yang berarti hak tersebut dapat dipertahankan oleh si pemilik 

ataupun si pemegang HKI tersebut6. Bahkan HKI juga memiliki hak monopoli yang 

artinya adalah pemilik atau pemegang HKI dapat mempergunakan haknya dan 

melarang siapapun untuk menggunakan suatu ciptaan tanpa ijin dari pemiliknya, 

karena pemilik HKI tersebut dapat menuntut kembali apabila terjadi pelanggaran. 

Oleh karena  itu munculah suatu konsep dasar dalam pemberian Hak cipta. Konsep 

dasar dalam pemberian Hak cipta tersebut didapatkan berhubung karena pemilik 

hak sudah mengorbankan dan mencurahkan banyak tenaga, pikiran dan waktu 

untuk menghasilkan suatu karya yang bernilai tinggi. Karya tersebut dapat 

digunakan oleh banyak orang, maka sang pemilik Hak cipta tersebut dapat 

                                                           
3Venantia S. Hadiarianti, Memahami Hukum Atas Hak kekayaan Intelektual, (Jakarta: 

Universitas Katolik Atmajaya, 2015),  hlm.1 
4Ibid., hlm. 2 
5 Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, (Bandung: PT.Alumni, 2009), hlm.5-6 
6 Ibid, hlm. 2 
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menggunakan kepentingannya  sendiri baik sebagai aset ataupun mengalihkan 

haknya kepada orang lain atau mengkomersialkannya.7 Karya intelektual yang 

dihasilkan oleh manusia tidak berangkat dari nol,  akan tetapi telah dihasilkan 

karena materinya sudah disediakan oleh alam dan kemudian diolah selanjutnya 

dimodifikasi dan dibentuk sesuai dengan keinginan si pencipta. Karya tesebut dapat 

diterima oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan manusia lainnya. 

Hak cipta itu sendiri adalah hak private. Hak keperdataan  yang melekat 

pada diri si pencipta. Hak cipta lahir atas kreasi pencipta. Kreasi yang muncul dari 

dalam diri si pencipta mulai dari olah pikir dan olah hati si pencipta yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk nyata.8 

Hak cipta ini sendiri sangat berbeda dengan hak paten. Hak paten adalah 

hak bagi seseorang yang mendapat penemuan baru atau cara kerja baru dan 

perbaikannya, yang kesemua istilah itu tercakup dalam satu kata, yakni “invensi” 

dalam bidang teknologi yang diberikan oleh Pemerintah. Pemegang hak paten 

diperkenankan untuk menggunakannya sendiri atau atas izinnya mengalihkan 

penggunaan hak paten itu kepada orang lain.9 Oleh karenanya penemu atau inventor 

harus dan wajib melakukan pendaftaran atas penemuannya. Penemuannya juga 

harus diuji coba di laboratorium dan bilamana memenuhi syarat permohonan, baru 

dapat diberikan paten berupa sertipikat paten. Prosedur hak cipta lebih sederhana 

dibandingkan dengan hak paten, sebab hak cipta itu merupakan hak eksklusif  atau 

                                                           
7 Ibid., hlm. 2. 
8 OK.Saidin, Aspek Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002), 

hlm.191. 
9Ibid, hlm. 349. 
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hak khusus yang dimiliki oleh Pencipta10. Untuk hak cipta tidak diwajibkan untuk 

didaftar. 

Hak cipta merupakan sebagian dari objek kekayaan intelektual yang 

memiliki ruang lingkup yang sangat luas mencakup ilmu pengetahuan, seni dan 

sastra (art and Literary) yang di dalamnya mencakup pula progam progam 

komputer. 

Hak cipta  tidak melindungi benda yang diciptakan,  melainkan  

memproteksi ide, gagasan, ungkapan seseorang yang dituangkan dalam sebuah 

karya. Hak Cipta itu dapat dikomersialkan,  sebab hasil karya ciptanya dapat 

dinikmati  dan dibeli oleh konsumen. 11 Di Inggris perlindungan hak cipta pertama 

kali diberikan kepada hak yang sangatlah sederhana untuk mencegah atau 

menghalangi penemuan buku oleh orang yang tidak berhak. Sebelum 

diberlakukannya Statue of Anne 1709,  pada abad pertengahan ke 15 perusahaan 

“Statsioners” memiliki jaminan monopoli untuk percetakan buku, penjualan buku, 

untuk mengontrol atau melakukan pengawasan terhadap produksi percetakan buku 

di Inggris. 

Dibawah pengaruh Raja-raja Tudor dan Stuart, diberikan lisensi untuk 

mengontrol ataupun mengawasi pengimporan  ataupun pencetakan buku-buku. 

Perlindungan terhadap reproduksi atau importasi buku-buku asing yang tidak sesuai 

dengan “Stasioners” diajukan gugatan untuk kepentingan monopoli. 12Hak cipta 

juga dibatasi terhadap anggota-anggota yang terdaftar saja yang boleh mencetak 

suatu buku. Sekali publisher mencamtumkan title suatu ciptaan, nama dan tanggal 

                                                           
10Ibid, hlm. 200. 
11Rooseno Harjowidigo, Perjanjian Lisensi Hak Cipta Musik, Cetakan Pertama. (Jakarta: 

Percetakan Negara Republik Indonesia, 2005), hlm. 32. 
12 Ibid., hlm. 33 
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pengumuman publikasi atau pengumuman sampai pada daftar prusahaan, mereka 

memiliki copy right selamanya, terhadap lisensi hak ekonomi yang dibentuk untuk 

melindungi dan persaingan publisher dapat pula di perdagangkan haknya.13Dalam 

Auteurswet 1912 maupun Universal Copyright Convention menggunakan kata Hak 

Tunggal. Dalam UUHC menggunakankata Hak Eksklusif bagi pencipta.14Menurut 

Hutahuruk terdapat dua unsur penting yang ada dalam rumusan pengertian hak cipta 

dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia, yakni:  

1. Hak Ekonomi yang dapat dipindahkan, dialihkan kepada pihak lain. 

2. Hak Moral yang dalam keadaan bagaimanapun, dan dengan jalan apapun tidak 

dapat ditinggalkan daripadanya (mengumumkan karyanya, menetapkan 

judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan 

mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya). 

Maka,  dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa hak cipta adalah hak yang 

mengandung nilai ekonomi dan hak moral di dalamnnya. Hak cipta sendiri juga 

telah  diatur yaitu Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

Tentang Hak Cipta selanjutnya disebut UUHC Tahun 2014. 

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia sendiri telah beberapakali mengalami 

perubahan, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta 

merupakan hasil perubahan dari 2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang 

Hak Cipta.  UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta merupakan 

perubahan dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, sedangkan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1997 merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 

                                                           
13Sophar Maru Hutagalung, Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya Dalam Pembangunan, 

Cetakan ke-1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.143. 
14 H.OK, Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: Rajawali Press, 2002). hlm 

200 
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7 Tahun 1987. 3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta 

merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 Tentang Hak Cipta 

yang menggantikan Undang-Undang Hak Cipta Tahun 1912, yaitu UndangUndang 

Hak Cipta peninggalan pemerintah kolonial Belanda yang pada masa penjajahan 

jepang dinyatakan masih berlaku. 

Hak cipta  memiliki nilai ekonomis,  sehingga dapat menjadi objek jaminan 

fidusia.  Dalam hal ini berarti apabila debitur tidak mampu untuk melunasi hutang-

hutangnya maka benda tersebut dapat menutup hutangnya, dengan hal  karya 

ciptanya yang  memiliki nilai ekonomis dan telah di daftarkan pada Direktorat 

Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan masa 

perlindungannya yang telah di tetapkan. 15 

Perkembangan hak cipta sebagai jaminan fidusia memberikan kepastian 

hukum. Sebab dalam sertipikat  hak cipta merupakan alat pembuktian yang cukup 

kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang mewakili hanya subjek dari adanya 

hak cipta tersebut, akan tetapi hingga saat ini sangat sulit apabila hak cipta hendak 

di jadikan jaminan fidusia.16 Padahal menurut kenyataannya ( das sein)  bahwa di 

dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 4 yang berbunyi “Benda 

adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dialihkan, baik yang berwujud 

maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang 

bergerak maupun yang tak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau 

hipotek”.17 

                                                           
15 Ferry Gunawan C, Hak Cipta Jaminan Kredit Perbankan Ekonomi Kreatif, Cetakan pertama. 

(Bandung: PT Alumni, 2018), hal. 17. 
16 Ibid., hal 18 
17Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Pasal 1 ayat 4. 
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Berdasarkan pasal 16 ayat 3 dimana hak cipta dapat dijaminkan dengan 

jaminan fidusia.Namun dalam kenyataannya, Bank menolak hak cipta yang di 

jaminkan secara fidusia dikarenakan ada berbagai kelemahan di bidang perbankan.   

Dalam dunia perbankan, pengertian kredit dari  Undang-Undang Nomor 10 tahun 

1998 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sesuai  pasal 1 ayat 

11: "penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan 

itu,berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank 

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya 

setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”18 

Berbeda dengan undang-undang yang terdahulu yaitu Undang-undang 

Nomor 7 tahun 1992 dimana di dalam pengertian kredit lebih mengacu kepada 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam dengan bank. Dalam hal ini,  

peminjam harus melunasi dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan bunga, 

imbalan dan pembagian hasil keuntungan.19 Dalam kedua undang-undang tersebut 

sudah terlihat jelas bagaimana perbedaan mengenai apa yang di terima. Oleh sebab 

kedua  tersebut terjadi kontra prestasi dari dassein yang terjadi di masyarakat dan 

yang pada mumnya. 

Hak cipta pada umunya atau yang sering kita sebut dengan (das sollen) 

dimana undang –undang hak cipta berdasarkan pasal 16 ayat 3 dikatakan hak cipta 

dapat dijaminkan dengan jaminan fidusia dan berdasarkan pasal 16  ayat 1 hingga 

4 yaitu (1)Hak Cipta merupakan Benda bergerak tidak berwujud. (2) Hak Cipta 

dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena: a. pewarisan; 

b. hibah; c. wakaf; d. wasiat; e. perjanjian tertulis; atau f. sebab lain yang dibenarkan 

                                                           
18Undang-undang Nomor 10  tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 11. 
19Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat 12. 
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sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Hak Cipta dapat 

dijadikan sebagai objek jaminan fidusia. (4) Ketentuan mengenai Hak Cipta sebagai 

objek jaminan fidusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Padahal di Indonesia sendiri 

telah memiliki badan ekonomi dan Kreatif ( BEKRAF) yaitu memiliki misi yaitu :  

1. Menyatukan seluruh aset dan potensi kreatif  Bangsa Indonesia untuk mencapai 

ekonomi kreatif yang mandiri. 

2. Mendorong inovasi di bidang kreatif yang memiliki nilai tambah dan daya saing 

di dunia internasional.  

3. Membuka wawasan dan apresiasi masyarakat terhadap segala aspek yang 

berhubungan dengan ekonomi kreatif. 

4. Membangun kesadaran dan apresiasi terhadap hak kekayaan intelektual, 

termasuk perlindungan hukum terhadap hak cipta.  

5. Merancang dan melaksanakan strategi yang spesifik untuk menempatkan 

Indonesia dalam peta ekonomi kreatif dunia.  

6. Menciptakan iklim yang kondusif bagi pengembangan industri kreatif20 

Penulis akan membahas mengenai hak cipta yang dijaminkan secara fidusia 

yang dapat dilakukan atau pada umumnya  berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta 

Pasal 16 ayat 3, akan tetapi pada kenyataan yang terjadi di masyarakat hak cipta 

sangatlah sulit dijaminkan di dunia perbankan.  Padahal Indonesia memiliki Badan 

Ekonomi Kreatif yang telah diputuskan oleh Presiden yaitu Nomor 6 tahun 2015. 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Ekonomi 

Kreatif menyelenggarakan fungsi:  

                                                           
20website resmi BEKRAF : www.bekraf.go.id/profil diakses pada tanggal 5 Juli 2019 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=2ahUKEwiYlaW__ujhAhXFvI8KHZtbCIsQFjACegQICxAK&url=http%3A%2F%2Fwww.bekraf.go.id%2Fprofil&usg=AOvVaw1p2HZdP9RJ8V7rQBBpX_nx
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1. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;   

2. Perancangan dan pelaksanaan program di bidang ekonomi kreatif;  

3. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dan pelaksanaan 

kebijakan dan    program di bidang ekonomi kreatif;  

4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan kebijakan dan 

program di bidang ekonomi kreatif;   

5. Pelaksanaan pembinaan dan pemberian dukungan kepada semua pemangku 

kepentingan di bidang ekonomi kreatif; pelaksanaan komunikasi dan koordinasi 

dengan Lembaga Negara, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non 

Kementerian, Pemerintah Daerah, dan pihak lain yang terkait; dan  

6. Pelaksanaan fungsi lain yang ditugaskan Presiden yang terkait dengan ekonomi 

kreatif.. Tujuan adanya BEKRAF seharusnya tidak menjadi masalah apabila  

Hak Cipta di jadikan Jaminan Fidusia. Namun kenyataannya hal  tersebut 

tidaklah mudah diterima oleh dunia perbankan, dengan demikian, penulis akan 

melakukan penelitan dengan tujuan menggali lebih mendalam mengenai  benda 

tidak berwujud dalam bentuk hak cipta dapat dijadikan fidusia atau tidak serta 

pelaksanaan secara teknis mengenai hak cipta yang dijadikan sebagai jaminan 

fidusia dalam prakteknya.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Apakah benda tidak berwujud dapat dijaminkan untuk memperoleh kredit 

melalui jaminan fidusia sesuai dengan Hukum Positif di Indonesia? 

2. Bagaimana teknis pelaksanaan jaminan  terhadap benda tidak berwujud 

menurut Hukum Positif di Indonesia? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis  sejauh mana benda tidak berwujud 

tersebut dapat dijaminkan demi memperoleh kredit melalui jaminan fidusia  

baik  lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan sesuai dengan 

hukum positif di Indonesia.  

2. Untuk mengetahui dan menganilisis terkait dengan pelaksanaan teknis 

jaminan fidusia terkait dengan benda tidak berwujud yang diberikan oleh 

lembaga perbankan ataupun lembaga non perbankan kepada pencipta sesuai 

dengan hukum positif di Indonesia. 

 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Manfaat penelitian secara teoritis dalam hal ini adalah bertujuan untuk 

memberikan kepastian hukum terkait dengan hak cipta yang dapat dijadikan 

sebagai objek jaminan fidusia sesuai dengan hukum positif  yang berlaku khususnya 

di Indonesia.  

Manfaat penelitian secara praktis dalam hal ini terkait dengan pelaksanaan 

teknis hak cipta sebagai jaminan fidusia dapat dilakukan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini demi mengembangkan 

perekonomomian industry kreatif di Indonesia, sehingga mendorong pencipta lagu 

atau musisi terus berkarya di bidang karya cipta.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini menguraikan mengenai latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, metode penelitian yang digunakan, dan sistematika 

penulisan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini menguraikan hasil kajian pustaka berupa penelusuran 

literatur terkait dengan hak cipta dan suatu karya ciptaan, ditambah 

dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini  

BAB III METODE PENELITIAN 

 Pada bab ini menguraikan secara singkat  mengenai obyek penelitian, 

data dan sumber data, pengumpulan data, wawancara dan observasi di 

lapangan serta pendekatan hukum yang dikaitkan dengan undang-

undang yang berlaku. 

BAB IV HASIL PENELITIAN dan ANALISIS  

 Bab ini merupakan pengolahan dan analisis data mengenai benda 

tidak berwujud yang dijadikan sebagai jaminan fidusia dimana di 

dalam bab ini terdapat perbedaan yang antara teori  dan analisis kredit 

perbankan dan peraturan undang-undang beserta dengan fakta yang 

terjadi di lapangan.  

BAB V KESIMPULAN dan SARAN 

 Bab ini merupakan bagian akhir dari seluruh kegiatan penulisan, yang 

merupakan bab penutup. Dalam bab ini diuraikan kesimpulan dan 

saran dari penulis terkait dengan rumusan masalah yang diteliti oleh 

penulis 

 

 

 

 

 

 




