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MEREK → “acer”sebagai 

simbol dagang barang

DESAIN INDUSTRI→

Desain yang tampak/ 

penampilan luar

Pocket PC

PATEN→ Penemuan teknologi berupa 

alat/komputer dalam ukuran kecil yang 

dapat dimasukkan ke dalam saku

DESAIN TATA LETAK SIRKUIT 

TERPADU→ Desain tata letak sirkuit 

terpadu yang berada di  dalam  

produk IC dari Pocket PC

HAK CIPTA→

Program 

Komputer yang 

dipakai pada 

Pocket PC
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SUBJECT

Dasar Hukum dan Pengertian

Lingkup Hak Cipta

Perlindungan Hak Cipta

Prosedur Pencatatan Ciptaan



Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 

tentang Hak Cipta

DASAR HUKUM



Hak eksklusif pencipta yang timbul secara

otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah

suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata 

tanpa mengurangi  pembatasan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 1 angka 1

PENGERTIAN HAK CIPTA



Seorang atau beberapa orang yang 

secara sendiri-sendiri atau bersama-

sama menghasilkan suatu ciptaan yang 

bersifat khas dan pribadi

Pasal 1 angka 2

PENGERTIAN PENCIPTA



Setiap hasil karya cipta di bidang ilmu 

pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan 

atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, 

kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang 

diekspresikan dalam bentuk nyata

Pasal 1 angka 3

PENGERTIAN CIPTAAN



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

Pasal 1 angka 4

PENGERTIAN PEMEGANG HAK CIPTA



Hak Ekonomi

Hak Moral

RUANG LINGKUP



Hak moral merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta 

untuk:

a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan 

sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;

b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;

c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat;

d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan

e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi 

Ciptaan, modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan 

diri atau reputasinya.

Pasal 5

HAK MORAL



Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang 

Hak Cipta Untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan 

Pasal 8

Pencipta atau Pemegang Hak Cipta 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 

memiliki hak ekonomi untuk 

meiakukan:

a. penerbitan Ciptaan;

b. Penggandaan Ciptaan dalam 

segala bentuknya;

c. penerjemahan Ciptaan;

d. pengadaptasian, 

pengaransemenan, atau 

pentransformasian Ciptaan;

e. Pendistribusian Ciptaan atau 

salinannya;

f. pertunjukanCiptaan;

g. Pengumuman Ciptaan;

h. Komunikasi Ciptaan; dan

i. penyewaan Ciptaan.

Pasal 9

HAK EKONOMI



Bersifat otomatis saat diwujudkan

Tanpa Pendaftaran (Deklaratif)

Pencatatan Bukan Kewajiban

Pencatatan dalam Daftar Umum Ciptaan tidak mengandung arti sebagai 
pengesahan terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan
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▪ Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan 
dan semua hasil karya tulis lainnya;

▪ Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan sejenis lainnya;

▪ Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan 
dan ilmu pengetahuan

▪ Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

▪ Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan 
dan pantomim;

▪ Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, 
gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung dan 
kolase;

▪ Karya seni terapan;

▪ Karya arsitektur;

▪ Peta;

▪ Karya seni batik atau seni motif lain;

▪ Karya fotografi;

▪ Potret;

▪ Karya sinematografi;

▪ Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, 
adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil 
transformasi;

▪ Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi atau 
modifikasi ekspresi budaya tradisional;

▪ Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat 
dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;

▪ Permai video; dan

▪ Program komputer.

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu 

pengetahuan, seni dan sastra, terdiri atas:

Pasal 40

CIPTAAN YANG DILINDUNGI



Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan 

atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, 

digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah 

Ciptaan; dan

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk 

menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya 

ditujukan untuk kebutuhan fungsional

Pasal 41

KARYA YANG TIDAK DILINDUNGI



Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

a.hasil rapat terbuka lembaga negara;

b.peraturan perundang-undangan;

c.pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;

d.putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan

e.kitab suci atau simbol keagamaan.

Pasal 42

KARYA YANG TIDAK DILINDUNGI



a. buku, pamflet, dan semua hasrl 

karya tulis lainnya;

b. ceramah, kuliah, pidato, dan 

Ciptaan sejenis lainnya;

c. aiat peraga yang dibuat untuk 

kepentingan pendidikan dan ilmu 

pengetahuan;

d. lagu atau musik dengan atau 

tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, 

koreografi, pewayangan, dan 

pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala 

bentuk seperti lukisan, gambar, 

ukiran, kaligrali, seni pahat, 

patung, atau kolase;

g. karya arsitektur;

h. peta; dan

i. karya seni batik atau seni motif 

lain,

Berlaku selama pencipta 
hidup dan terus berlangsung 

selama 70 (tujuh puluh) 
tahun setelah pencipta 

meninggal dunia.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN



a. karya fotografi;

b. Potret;

c. karya sinematografi;

d. permainan video;

e. Program Komputer;

f. perwajahan karya tulis;

g. terjemahan, tafsir, saduran, bunga 

rampai, basis data, adaptasi, 

aransemen, modifikasi dan karya 

lain dari hasil transformasi;

h. terjemahan, adaptasi, aransemen, 

transformasi atau modifikasi 

ekspresi budaya tradisional;

i. kompilasi Ciptaan atau data, baik 

dalam format yang dapat dibaca 

dengan Program Komputer atau 

media lainnya; dan

j. kompilasi ekspresi budaya 

tradisional selama kompilasi 

tersebut merupakan karya yang 

asli,

Berlaku selama 50 (lima 
puluh) tahun sejak 

pertama kali dilakukan 
pengumuman.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN



Karya seni terapan

Berlaku selama 25 (dua 
puluh lima) tahun sejak 
pertama kali dilakukan 

pengumuman.

JANGKA WAKTU PERLINDUNGAN



Perbuatan yang tidak dianggap sebagai pelanggaran Hak Cipta meliputi:

a. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan lambang negara dan lagu 

kebangsaan menurut sifatnya yang asli;

b. Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan segala sesuatu yang dilaksanakan 

oleh atau atas nama pemerintah, kecuali dinyatakan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, 

pernyataan pada Ciptaan tersebut, atau ketika terhadap Ciptaan tersebut dilakukan Pengumuman, 

Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan;

c. pengambilan berita aktual, baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, 

dan surat kabar atau sumber sejenis lainnya dengan ketentuan sumbernya harus disebutkan secara 

lengkap; atau

d. pembuatan dan penyebarluasan konten Hak Cipta melalui media teknologi informasi dan komunikasi 

yang bersifat tidak komersial dan / atau menguntungkan Pencipta atau pihak terkait, atau Pencipta 

tersebut menyatakan tidak keberatan atas pembuatan dan penyebarluasan tersebut.

e. 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 43

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:

a.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;

b.keamanan serta penyelenggaraan pemerintahan, legislatif, dan peradilan;

c.ceramah yang hanya untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau

d.pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan 

ketentuan tidak me rugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta.

Pasal 44 ayat (1)

PEMBATASAN HAK CIPTA



Ditjen KI

PENCATATAN CIPTAAN



(1) 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.

(2) Permohonan dilakukan secara elektronik dan/atau non 

elektronik dengan:

a. menyertakan contoh Ciptaan, produk Hak Terkait, atau 

penggantinya;

b. melampirkan surat pernyataan kepemilikan Ciptaan dan Hak 

Terkait; dan

c. membayar biaya.

Pasal 66

TATA CARA PENCATATAN CIPTAAN



1.Foto Copy KTP;

2.Formulir 

Permohonan;

3.Surat 

Pernyataan;

4.Contoh 

Ciptaan;

5.Bukti 

Pembayaran.

SECARA MANUAL



1.Foto Copy KTP;

2.Formulir 

Permohonan;

3.Surat 

Pernyataan;

4.Contoh 

Ciptaan;

5.Bukti 

Pembayaran.

SECARA ONLINE



PROSES PENCATATAN CIPTAAN

Mengajukan Permohonan ke Ditjen KI

Pemeriksaan Formalitas

Surat Pencatatan Ciptaan

Diumumkan dalam Daftar Umum Ciptaan

9 

bln
Memenuhi Persyaratan

Perbaikan Permohonan

Tidak Memenuhi 

Persyaratan
Diperbaiki

Tidak 

Diperbaiki

Dianggap ditarik 

kembali



Contoh Surat 

Pencatatan Ciptaan
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