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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

 

 Pada era zaman modern ini, semua manusia secara tidak langsung dituntut 

untuk dapat mengembangkan diri serta ide-ide dari pikirannya guna menciptakan 

karya-karya yang dapat memenuhi keinginannya. Pada dasarnya, manusia tidak 

hanya berkemampuan dalam mental namun juga kemampuan untuk menciptakan 

berbagai alat praktis, teknis, karya seni. Atas dasar kreatifitas dan kebutuhan 

dalam kehidupannya,  manusia dituntut untuk menciptakan karya-karya yang baru  

yang beragam dan dapat dimanfaatkan. Kemampuan manusia untuk menciptakan 

sesuatu bukanlah hal yang mudah, karena memerlukan pemikiran ide dan 

imajinasi yang tidak dimiliki oleh setiap pribadi. Kekayaan ide, gagasan dan jerih 

payah mewujudkannya menjadi pengorabanan yang perlu mendapatkan 

pengakuan dan penghargaan.1 Selain itu, terdapat aspek moral dan ekonomi yang 

melekat pada karya-karya yang mereka ciptakan. Hal ini yang mendorong 

perlunya perlindungan terhadap hak-hak manusia yang menciptakan karya 

tersebut. 

 

Di Indonesia, hak atas karya yang diciptakan oleh manusia dilindungi oleh 

adanya peraturan tentang Hak Kekayaan Intelektual atau yang biasa disebut 

                                                        
1 Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta:Rineka Cipta, 2010), hal.1 
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HKI.Istilah HKI ini adalah terjemahan dari Intellectual Property Rights. Makna 

kata HKI dapat dipahami dari setiap makna masing-masing kata dari intellectual 

property rights.2 Menurut Hasomo Adisumarto, kata Intellectual berkaitan dengan 

kegiatan intelektual berdasarkan daya cipta dan daya pikir dalam bentuk ekspresi 

ciptaan serta seni dan ilmu pengetahuan serta dalam bentuk penemuan (invention) 

sebagai benda immaterial.3  Kata Property menurut G.W.A Paton mempunyai 

banyak arti4 : 

1. “… It’s mean sometimes ownership or title and sometimes the rest  
 overwhich may be exercised.” 

2. “… The term property is frequently used in a broad sense to include 
 assets which the technique of law would regard as more rights person.” 
 

Yang terakhir adalah kata rights yaitu hak. Hak mengandung pengertian klaim 

atas sesuatu yang dapat ditegakan (enforceable) atau dihormati oleh pihak lain.5 

 

Diawali pada tahun 1844, pemerintah kolonial Belanda yang 

memperkenalkan  UU HKI pada Indonesia yang disebut Auteurswet, di dalam 

undang-undang ini menjelaskan bahwa HKI memiliki cakupan yang luas, tidak 

hanya melindungi para pengarang namun melindungi dalam karya 

seni,sastra,lagu, dan karya lainnya. HKI juga dirasa penting untuk karya-karya 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang mulai berkembang dengan pesat.  Seiring 

                                                        
2 Budi Agus Riwandi & Siti Sumartiah, Masalah-Masalah HAKI Kontemporer, (Yogyakarta : 
GITANAGARI, 2006), hal 2 
3 Erman Rajagukguk dan Ridwan Khairandy, Teknologi dan Alih Teknologi dalam Perspektif 
Hukum, (Depok : Modul Kuliah pasca Sarjana Magister Hukum UI, 1999), hlm 20 
4 Ibid. 
5 Eko,  Pengertian Property Rights, 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:VfOMXnxVTa0J:https://ahnku.files.word
press.com/2010/02/kuliah13_peng_eko_lem.ppt+&cd=6&hl=en&ct=clnk&client=safari, tanggal 
diakses 28 Oktober 2014 
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berkembangnya zaman dan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, lahirlah UU 

HKI di Indonesia. Meskipun demikian Indonesia masih tetap menganut peraturan 

peninggalan zaman Belanda, namun disesuaikan agar tidak bertentangan dengan 

UUD 1945.  Berkaitan dengan UU HAKI, lahirlah UU Hak Cipta, UU Paten, UU 

Merek, UU Rahasia Dagang, UU Desain Industri, dan UU Desain Tata Letak 

Sirkuit Terpadu. Undang-Undang ini masih ada dan berlaku hingga sampai saat 

ini. 

 

Awalnya konsep hak cipta  berasal dari hak monopoli, namun pada tahun 

1710 hak cipta ini diundang-undangkan dengan Statue of Anne di Inggris, hak ini 

diberikan pada pengarang dan peraturan tersebut juga mencakup perlindungan 

kepada konsumen yang menjamin bahwa penerbit tidak dapat mengatur 

penggunaan karya cetak tersebut setelah transaksi jual beli berlangsung. Selain 

itu, peraturan tersebut juga mengatur masa berlaku hak eksklusif bagi pemegang 

copyright, yaitu selama 28 tahun, yang kemudian setelah itu karya tersebut 

menjadi milik umum. Berne Convention for the Protection of Artistic and Literary 

Works (Konvensi Bern tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra atau Konvensi 

Bern) pada tahun 1886 adalah yang pertama kali mengatur masalah copyright 

antara negara-negara berdaulat. Konvensi ini mengatur mengenai copyright 

diberikan secara otomatis kepada karya cipta, dan pengarang tidak harus 

mendaftarkan karyanya untuk mendapatkan copyright. Segera setelah sebuah 

karya dicetak atau disimpan dalam satu media, pengarang otomatis mendapatkan 

hak eksklusif copyright terhadap karya tersebut, dan juga terhadap karya 
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derivatifnya, hingga pengarang secara eksplisit menyatakan sebaliknya atau 

sampai masa berlaku copyright tersebut selesai. Indonesia berdasarkan Keputusan 

Presiden Nomor 18 Tahun 1997 meratifikasi Berne Convention dengan 

reservation (persyaratan) atas pasal 33 ayat (1). Berne Convention mengalami 

beberapa kali revisi untuk memperbaiki sistem perlindungan internasional. yang 

di dalamnya terdapat 3 prinsip utama, yaitu6  :  

1. Bahwa perlakuan nasional tentang karya-karya yang berasal dari salah satu 

negara dari Berne Convention harus diberikan proteksi   

yang sama  pada setiap negara anggota lainnya. 

2. Bahwa perlakuan nasional tidak tergantung dari formalitas, yang  hal ini berarti 

bahwa perlindungan diberikan secara otomatis dan tidak memerlukan 

pendaftaran, deposit atau pemberitahuan formal dalam kaitan dengan publikasi. 

3.  Bahwa perlindungan tersebut adalah independen dari persyaratan proteksi di 

negara asal dari karya tersebut.  

Berne Convention didirikan oleh World Intellectual Property Organization 

(WIPO), beberapa tahun kemudian terbentuklah suatu konvensi regional yaitu 

Konvensi Pan Amerika, yang di dalamnya memuat ketentuan perlunya 

pencantuman kata-kata All Right Reserved pada setiap ciptaan. Setelah perang 

dunia kedua, muncul gagasan suatu sistem hak cipta universal dengan sponsor 

oleh PBB dan UNESCO, lahirlah Universal Copyright Convention (UCC) atau 

                                                        
6 Chairul Anwar, Hak Cipta, Pelanggaran Hak Cipta dan Perundang-undangan Terbaru Hak 
Cipta Indonesia, (Jakarta : CV. Novindo Pustaka Mandiri, 1999),hal.5-6 
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Konvensi Hak Cipta Sedunia. Secara garis besar, ketentuan – ketentuan yang 

diatur dalam konvensi tersebut sebagai berikut7 : 

1.  Adequate and Effective 

Prinsip ini tercantum dalam pasal 1 konvensi tersebut bahwa setiap peserta 

wajib memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap 

hak – hak pencipta dan pemegang hak cipta.  

2.  National Treatment 

Mengatur mengenai perlakuan pemberian perlindungan Hak Cipta kepada 

pencipta asing yang sama seperti perlindungan yang diberikan kepada warga 

negara sendiri.  

3.  Formalities 

Konvensi ini diatur mengenai formalitas timbulnya Hak Cipta seperti wajib 

simpan pendaftaran, akta notaris, atau bukti pembayaran royalti dari penerbit 

akan dianggap sebagai bukti timbulnya Hak Cipta.  

4.  Duration of Protection 

Ketentuan jangka waktu minimum perlindungan hukum ditentukan selama 

hidup pencipta dan ditambah sekurang – kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun 

setelah kematian pencipta.  

 

                                                        
7 Tania Drawina, Aspek Hukum Perlindungan Hak Cipta Karya Sinematografi Dalam Kaitannya 
Dengan Tindakan Sensor Film. Skripsi, Jakarta: Universitas Pelita Harapan, 2011, hal. 21-22 
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5.  Jurisdiction of the International Court of Justice 

Sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai 

penafsiran atau pelaksanaan konvensi yang tidak dapat diselesaikan melalui 

jalur musyawarah dapat diajukan kepada Mahkamah Internasional kecuali 

pihak yang bersengketa sepakat memakai cara lain dalam menyelesaikan 

sengketa. 

 Hak cipta adalah salah satu jenis dari HAKI di Indonesia yang terus 

diperbaharui  Undang-Undangnya hingga saat ini. Hak Cipta adalah hak khusus 

bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak 

ciptaannya maupun memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.8  

 Pengertian Pasal 1 UUHC 2002 tentang Hak Cipta menunjukkan pengaruh 

dari para penganut Natural Right Theory dalam memahami hak cipta. Rumusan 

pengertian Hak Cipta dalam UUHC 2002 sendiri tidak secara jelas memberikan 

pengertian mengenai dasar filosofi hukum dibalik perumusan pengertiannya.  

Pendekatan dalam  Natural Right Theory, terdapat dua pendekatan9 : 

 1. Pendekatan pertama memandang hak cipta didasarkan pada hasil usaha 

(labor –dipengaruhi oleh para pengikut John Locke/Lockean) dan 

kepribadian (personality –dipengaruhi oleh pengikut gagasan Hegel 

                                                        
8 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta, pasal 1 ayat (1) 
9 Shintya Maharani Putri, Hak Cipta : Pengertian Hak Cipta, 
http://putrishintya.blogspot.com/2013/01/normal-0-false-false-false-en-us-x-none.html, diakses 
tanggal 28 Oktober 2014 
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tentang hak/Hegelian). Bisa disebut sebagai pendekatan usaha dan 

kepribadian.  

2. Pendekatan kedua adalah state policy, yaitu hak cipta sebagai suatu 

kebijakan negara untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditentukan 

(seperti peningkatan kreatifitas, perkembangan seni yang berguna, 

membangun pasar yang tertata bagi buah pikir manusia, dll).  

  Undang-undang yang berlaku di Indonesia sekarang ini mengenai hak 

cipta adalah Undang-Undang no. 19 Tahun 2002. Di dalam undang-undang 

dijelaskan juga subjek yang dimaksud di dalam pengertian hak cipta adalah 

sebagai berikut : 

A. Pencipta merupakan seorang atau beberapa orang secara bersama-sama 

yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan 

kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian 

yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi10. 

B. Pemegang hak cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau 

pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang 

menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut11. 

Hak cipta ini memiliki hak untuk mencegah karyanya agar tidak diambil atau 

ditiru oleh orang lain, dan terdapat beberapa hak yang tercakup di dalam hak 

cipta, salah satunya adalah hak ekslusif. Hak ini diberikan kepada pemegang 

hak cipta atau pencipta untuk membuat dan menjual salinan karya tersebut, 

                                                        
10 Republik Indonesia, Op.Cit, pasal 1 ayat (2) 
11 Republik Indonesia, Op.Cit, pasal 1 ayat (4) 
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menampilkan karya tersebut untuk umum, lalu ada hak moral yaitu pencipta 

atau ahli warisnya berhak untuk menuntut pemegang hak cipta supaya nama 

pencipta tetap dicantumkan dalam ciptaannya dan ciptaan tersebut tidak dapat 

diubah atau diberikan pada orang lain tanpa persetujuan penciptanya. Selain itu, 

ada hak ekonomi yaitu hak untuk mendapat manfaat ekonomi atas ciptaannya.   

 Namun seiring berkembangnya teknologi dan zaman, perlindungan 

terhadap hak cipta dirasa semakin penting dan diperlukan oleh masyarakat. Di 

dalam hak cipta terkandung 2 (dua) hak yaitu hak moral dan hak ekonomi yang 

merupakan pengaruh dari sistem hukum common law system, sebagaimana 

dikatakan oleh Carolyn Hotchkiss12:  

 
 Copyright law has used three different approaches in its development. For 
 civil law countries, copyright has protected both the economic and moral 
 rights of authors. Under civil law systems, owner of copyrights still may 
 have to recognize the rights of the original authors… Common law legal 
 systems tend to view copyrights as a protection economic interest..."  
 

 Penjelasan di atas, menjelaskan bahwa dalam hukum hak cipta 

menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam perkembangannya. Dalam negara yang 

menganut sistem hukum civil law, hak cipta melindungi kedua hak yaitu hak 

ekonomi dan hak moral milik penulis. Di dalam sistem civil law, pemilik hak 

cipta harus tetap mengakui keberadaan pun harus mengakui hak penulis aslinya. 

Sedangkan di dalam sistem common law, hak cipta hanya melindungi dari segi 

hak ekonomi. Pernyataan ini membuat masyarakat pun makin menyadari 

                                                        
12 Carolyn Hotchkiss, International Law for Business, ( New York : MC Graw-Hill,Inc, 1994) 
hlm.305-306 
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diperlukannya hak cipta yang dapat benar-benar melindungi hak-hak mereka atas 

karya-karyanya. 

 

Meski sudah dilengkapi dengan berbagai peraturan untuk mengatur dan 

melindungi hak-hak pihak yang berkepentingan dalam bidang hak cipta, masih 

banyak terjadi pelanggaran terhadap Hak Cipta, sebagai contoh kasus menjual 

atau mempublikasikan salinan karya orang lain tanpa ada izin atau adanya hak 

moral dan ekonomi untuk pencipta sampai dengan masalah yang 

mempermasalahkan pembatalan hak cipta oleh pihak yang dianggap 

berkepentingan misalnya seperti kasus benang kuning antara PT.Delta Merlin 

Dunia Textile melawan PT. Sri Rezeki Isman. Ditemukan banyak pelanggaran 

dan ketidakadilan  yang dilakukan oleh beberapa pihak termasuk juga oleh pihak 

penegak hukum yang seharusnya dapat melaksanakan isi peraturan dengan baik. 

Salah satu kasus lain mengenai pembatalan pendaftaran hak cipta oleh pihak yang 

berkepentingan adalah kasus antara PT. HOLCIM,Tbk. dengan P.M 

BANJARNAHOR. 13 

 

Di dalam kasus ini, P.M Banjarnahor menggugat dan memberikan  bukti 

bahwa karyanya yang berupa program komputer adalah ciptaannya dan sudah 

melewati pemeriksaan oleh Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual, namun 

PT.Holcim enggan untuk memberikan hak ekonomi yang menjadi hak P.M 

Banjarnahor sebagai pencipta, melainkan PT. Holcim menggugat untuk 

                                                        
13 Putusan Mahkamah Agung Nomor 141/K/PDT.SUS-HAKI/2003 dalam perkara antara P.M. 
Banjarnahor melawan PT.Holcim,Tbk. 
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pembatalan pendaftaran hak cipta yang telah didaftarkan oleh P.M Banjarnahor. 

Dalam putusan kasus ini dijelaskan bahwa putusan yang dibuat oleh hakim 

Pengadilan Niaga dan Mahkamah Agung mempunyai dasar dan alasan yang benar 

melindungi pihak yang berkepentingan dengan ciptaan tersebut. Di dalam 

pertimbangan hukumnya dipaparkan bahwa P.M Banjarnahor menjadi salah satu 

anggota tim yang bekerja sama dalam membuat ciptaan tersebut, selain itu P.M 

Banjarnahor merupakan pegawai PT.Holcim. Di lain sisi, penulis juga membaca 

kasus antara PT. Sri Rezeki Isman dan PT. Delta Merlin Dunia Textile14, dimana 

PT. Delta menggugat pembatalan hak cipta PT.Sri Rezeki atas benang kuning, dan 

PT. Delta bukanlah pencipta benang kuning tersebut., melainkan pihak yang 

berkepentingan. Pengadilan Niaga Semarang dan Mahkamah Agung  secara tegas 

menolak dalil-dalil yang diajukan oleh PT. Delta untuk pembatalan hak cipta PT. 

Sri Rezeki karena menurut Pengadilan Niaga Semarang PT. Delta bukanlah pihak 

yang dapat mengajukan gugatan karena tidak dapat membuktikan sebagai 

pencipta. Hal ini dapat terjadi karena undang-undang Hak Cipta yang mengatur 

tentang pembatalan pendaftaran Hak Cipta masih dinilai ambigu. 

 

 Kasus yang telah dipaparkan di atas merupakan contoh dari permasalahan 

yang perlu untuk diulas dan diteliti kembali untuk dapat memberikan solusi dan 

penyelesaiannya bagi kedua belah pihak, mengingat bahwa program komputer 

juga merupakan salah satu karya cipta yang mendapatkan perlindungan hak cipta 

di Indonesia.  

                                                        
14 Putusan Mahkamah Agung Nomor 234/K/PDT.SUS/2012 
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 Pasal 2 dan pasa 42 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 menyebutkan : 

 PASAL 2 

(1)  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.  

(2)  Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta atas karya sinematografi dan 

Program Komputer memiliki hak untuk memberikan izin atau melarang 

orang lain yang tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut untuk 

kepentingan yang bersifat komersial.  

PASAL 42 

Dalam hal Ciptaan didaftar menurut Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) serta 

Pasal 39, pihak lain yang menurut Pasal 2 berhak atas Hak Cipta dapat 

mengajukan gugatan pembatalan melalui Pengadilan Niaga. 

 Dalam hal mengajukan gugatan pembatalan sesuai dengan pasal 42 yang 

telah dipaparkan di atas, bahwa pihak yang dapat melakukan gugatan pembatalan 

adalah pihak yang telah dijelaskan dalam pasal 2. Dalam kasus P.M.Banjarnahor 

dengan PT. Holcim, dapat dilihat bahwa objek sengketanya berupa program 

komputer yang ada tertera dalam pasal 2 angka 2 di atas, sehingga dilindungi oleh 

Undang- undang hak cipta. Ketentuan mengenai pihak yang berhak mengajukan 
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gugatan sangat sempit, mengingat banyak pihak yang berkepentingan pada saat 

suatu ciptaan didaftarkan menjadi hak cipta seseorang. 

Permasalahan serta kasus yang telah dipaparkan di atas merupakan permasalahan 

yang perlu diulas dan diteliti kembali mengenai solusi dan penyelesaiannya, 

sehingga penulis akan mengangkatnya menjadi sebuah karya tulis berjudul  

 

“ MEKANISME GUGATAN PEMBATALAN HAK CIPTA DITINJAU 

DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK 

CIPTA”  (PENDEKATAN KASUS NOMOR 141/K/PDT.SUS-HAKI/2013) " 

 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

     Setelah mengulas latar belakang permasalahan di atas, selanjutnya dapat 

 dirumuskan dua masalah pokok yang perlu penulis bahas sebagai berikut 

 1. Bagaimana mekanisme gugatan pembatalan Hak Cipta sesuai dengan  

     Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002? 

 2. Bagaimana kemungkinan melakukan gugatan pembatalan hak cipta  

     melalui Peradilan Tata Usaha Negara? 
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1.3  TUJUAN PENELITIAN  

1. Menganalisis mekanisme gugatan pembatalan hak cipta yang ada di  

  dalam putusan no. 141/K/PDT.SUS-HAKI/2013 berdasarkan Undang- 

  Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

2. Menganalisis kemungkinan melakukan gugatan pembatalan hak cipta  

  melalui Peradilan Tata Usaha Negara. 

 

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Praktis 

Secara praktis, karya tulis ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para 

praktisi hukum khususnya dalam bidang Hukum Hak Atas Kekayaan 

Intelektual, terutama bidang Hak Cipta. Selain itu, diharapkan bisa 

menjadi masukan untuk prosedur gugatan pembata.lan hak cipta yang 

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. 

 

2. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, karya tulis ini diharapkan dapat menambah pengetahuan 

dan dapat memberikan masukan baru dalam bidang Hukum Hak Atas 

Kekayaan Intelektual, khususnya dalam bidang Hak Cipta. Manfaat 

teoritis ini, terutama berkenaan dengan pengaturan tentang gugatan 

pembatalan hak cipta sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Materi tulisan pada bab ini merupakan gambaran 

dari isi bab-bab selanjutnya, yang saling berkaitan 

untuk membahas tema pokok dari skripsi ini, yang 

disusun secara sistematis dalam latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam tinjauan pustaka ini Penulis membaginya 

menjadi 2 (dua) sub bahasan yaitu landasan teori 

dan landasan konseptual. Dalam landasan teori 

diuraikan secara garis besar mengenai pengertian 

Hak Cipta secara umum, fungsi, sifat, serta ciri-ciri 

Hak Cipta, teori-teori umum hak cipta, jangka 

waktu perlindungan, pendaftaran Hak Cipta, dan 

pembatalan Hak Cipta di Indonesia. Selanjutnya 

dalam landasan konseptual diuraikan pengertian 

mengenai hal-hal terkait dengan Hak Cipta agar 

tidak terjadi perluasan makna atau penyimpangan 

dalam penulisan skripsi ini.  
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis 

membahas mengenai jenis penelitian yang 

digunakan, bagaimana cara atau prosedur untuk 

memperoleh bahan penelitian, yang kemudian 

dilanjutkan dengan pembahasan mengenai sifat dari 

analisis penelitian dan diakhiri dengan hambatan 

yang ditemui atau dihadapi dalam penelitian serta 

bagaimana penulis mengatasi berbagai bentuk 

hambatan tersebut. Singkatnya, bab ini menguraikan 

mengenai metode penelitian yang digunakan untuk 

meneliti permasalahan yang diangkat sesuai dengan 

topik yang dipilih dalam karya tulis ini.  

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN 

Menguraikan mekanisme gugatan pembatalan hak 

cipta  berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 

Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta menguraikan 

tentang kepemilikan hak cipta atas karya yang 

dibuat oleh karyawan di dalam suatu perusahaan 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

2002 tentang Hak Cipta. Penulis juga menguraikan 
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hasil analisis dari penulis sendiri mengenai apa yang 

terurai di bab IV. 

 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Merupakan bab terakhir yang mengemukakan 

kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas 

mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan 

saran yang relevan. 
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