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ABSTRAK 

Aspek hukum merupakan aspek terpenting dalam suatu perjanjian, karena dengan 

memperhatikan aspek hukum, maka para pihak akan dapat mengantisipasi persoalan-

persoalan yang akan timbul dalam perjanjian. Hal itu dikarenakan para pihak yang 

bersangkutan dalam proses terjadinya sebuah buku, terutama pihak penerbit dan pengarang 

akan mengetahui hak-hak apa saja yang dimilikinya dan kewajiban-kewajiban apa saja yang 

harus dijalankannya. Hal yang lebih penting lagi adalah para pihak dapat mengetahui 

bagaimana jalan keluar apabila ternyata masih terjadi suatu perselisihan atau persengketaan, 

sehingga dengan demikian akan diperoleh suatu penyelesaian yang dapat memuaskan kedua 

pihak dan mengurangi kerugian yang timbul akibat terbuangnya waktu, tenaga dan biaya. 
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BAB I 
PENDAHULUAN

i- Permasalahan : Latar Belakana dan Rumusannva

Perkembangan teknologi sebagai pemacu lajunya 

tingkat peradaban manusia telah membawa pola pikir baru 

di kalangan masyarak.at Indonesia., yang dalam beberapa hal 

mengarah kepada- lahirnya kecenderungan dan persaingan 

tidak sehat. Kini dengan cara rnemulas atau memoles,
I

seseorang dapat saja menciptakan sesuatu yang kelihatan- 

nya baru, padahal dalam kenyataannya hanya merupakan 

tiruan atau jiplakan dari barang yang telah diciptakan 

atau ditemukan lebih dahulu aleh orang lain. Kondisi 

semacam ini telah melibatkan hak cipta menjadi semakin 

penting dalam kehidupan masyarak.at. Betapa tidak, hak 

cipta melibatkan kepentingan berbagai pihak,, seperti ; 

ilmuwan dan sastrawan, seniman dan wartawan, dosen dan 

mahasiswa, perusahaan penerbitan dan perusahaan rekaman, 

media massa, toko-toko fotocopy dan lain sebagainya-

Seiring dengan kecenderungan dan persaingan yang 

tidak sehat tersebut, masalah-masalah hak cipta yang 

timbul ternyata kurang mendapat perhatian dan pengakuan 

yang wajar dari pihak-pihak yang bersangkutan, padahal 

hak cipta adalah salah satu hak asasi manusia yang 

diberikarf secara resmi kepada pengarang karya .intelektual 

dan karya seni agar mereka dapat mengontrol secara luas 

reproduksi karyanya yang diterbitkan orang atau lembaga 

lain. Hal ini dapat kita lihat dalam ketentuan pasal 2

1
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Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, yaitu tentang perubahan

atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta,

yang menyebutkan sebagai berikut:

Hak cipta adalah hak khusus bag! 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.

Hak khusus dari pencipta itu dimaksudkan bahwa tidak ada

orang lain yang boleh melakukan hak itu kecu.ali dengan

izin pencipta. Jadi apabila orang ingin melaksanakan dan

memanfaatkan ciptaan tersebut, misalnya:

a. Mengumumkan dan memperbanyak ciptaan itu dalam 

bentuk apapun dan cara apapun;

b. Membuat terjemahan atau saduran dalam bentuk apapun, 

Berta mengumumkan dan memperbanyaknya;

maka pangalihan hak tersebut haruslah dengan seizin 

pencipta. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 juga 

dapat kita lihat bahwa meskipun hak cipta telah dialihkan 

kepada pihak. lain, tetapi hak moralnya (moral right) 

tetap tidak terpisahkan dari pencipta sehingga terdapat 

hubungan yang erat antara pencipta dan hasil ciptaannya, 

misalnya dalam pasal 24 ayat 1-nya dinyatakan bahwa "Pen

cipta atau ahli. warisnya berhak untuk menuntut pemegang 

hak cipta supaya nama pencipta tetap dicantumkan dalam 

ciptaannya." Ini adalah manifestasi dari diakuinya hak 

moral (moral right) pencipta.

Kurangnya perhatian serta pengakuap yang wajar 

atas masalah hak cipta di negara Indonesia ini menunjuk-
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k.an kurangnya pengertian serta kesadaran berhak cipta. 

Hal ini bukan saja berlaku dikalangan masyarak.at pada 

umumnya, tetapi juga dikalangan aparat pemerintah baik 

dibidang pendidikan maupun dibidang huk.umnya, sehingga 

akan terjadi s

- pelanggaran-pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh 

media massa seperti radio, televisi, perfilman, pener—  

bitan yang tanpa disadari oleh para penanggungjawaban- 

nya dibiarkan terus.

- kasus pelanggaran, penjiplakan dan pembajakan buku yang 

dialami oleh pengarang dan penerbit atas buku ciptaan- 

nya dan terbitannya yang dilakukan oleh penerbit lain 

yang kemudian terbitan hasil bajakannya itu diperda- 

gangkan dibawah harga terbitan asli tanpa memperhitung- 

kan royalty pengarang dan pajak-pajak.nya sehingga jelas 

sangat merugikan baik pihak pencipta, penerbit aslinya 

dan pemerintah.

- banyaknya kasus mengenai hak cipta yang tidak sampai ke 

pengadilan, kalaupun ada penyelesaiannya tidak dapat 

menunjukkan rasa keadilan dan tidak memuaskan pihak- 

pihak yang bersangkutan.

-1 banyaknya keluhan dari para pencipta karena merasa 

kurang mendapat penghargaan dan periindungan, sehingga 

akan menurunkan semangat mereka dalam berkarya.

Dalam dunia penerbitan buku, pelanggaran, penji

plakan dan pembajakan yang terjadi sebenarnya juga dise- 

babkan oleh ketidaktahuan dari para pihak terutama pihak
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yang berk.ompeten, khususnya penerbit dan pengarang/pen-

cipta naskahnya dalam hal berhak cipta. Tetapi dalam

prakteknya masalah-masalah yang timbul tersebut disebab-

kan oleh kurang siapnya penerbit ataupun pengarang dalam
1membuat suatu perjanjian penerbitan buku. Hal ini dapat 

dilihat dari kasus-kasus yang ada, sebagian besar terjadi 

karena para penerbit sama sekali tidak punya konsep atau 

formulasi yang baku dalam membuat suatu perjanjian dengan 

pengarang/penulis naskah, sehingga perjanjian tersebut 

dibuat dengan asal-asalan tanpa memperhatikan formulasi 

yang terk.andung dalam'surat perjanjian penerbitan, misal- 

nya : tentang hak, kewajiban dan kewenangan para pihak 

secara proposional, tentang segi keuangannya, maupun dari 

segi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ketidaksiapan para pihak itulah yang sebenarnya 

akan menjadi bom waktu bagi penerbit ataupun pengarang, 

karena sering terjadi setelah perjanjian tersebut berja- 

lan akan timbul suatu ketidakcocokan antara penerbit dan 

pengarang, seperti misalnya :

- adanya tuduhan dari pengarang, bahwa penerbit telah 

melakukan tindakan pembajakan bukunya, padahal penerbit 

hanya melaksanakan koreksi-koreksi naskah pengarang dan 

hal itu sebenarnya dapat diperjanjikan;

- adanya ketidakpuasan pengarang terhadap honorarium atau

•iWawancara dengan Agus Winarno, ketua Ikatan 
Penerbit Indonesia (IKAPI) perwakilan Jawa Timur, 10 
Oktober 1992.
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5

royalty yang diterimanya;

- adanya tindakan dari pengarang yang menjual kembali 

naskahnya pada penerbit lain sehingga terjadi per—  

< sengketaan antara penerbit dengan penerbit lain yang 

saling tuduh sebagai yang melakukan pembajakan.

Dalam sistimatika hukum nasional, hukum perjanjian 

termasuk dalam lingkup hukum perdata dan ketentuan yang 

mengaturnya termuat dalam buku III (tentang perikatan) 

mulai pasal 1233 sampai dengan pasal 1864 Kitab Undang- 

undang Hukum Perdata. Ketentuan-ketentuan hukum atau 

pasal-pasal yang mengatur hukum perjanjian tersebut 

bersifat aanvulend (pelengkap), artinya, berdasarkan 

kesepakatan para pihak yang membuat perjanjian,, pasal- 

pasal itu boleh saja dikesampingkan asal tidak melanggar 

ketertiban umum dan kesusilaan atau boleh pula diperjan- 

jikan ketentuan-ketentuan tambahan sendiri diluar dari 

apa yang ada dalam pasal-pasal buku III tersebut.

Secara definitif, suatu perjanjian diartikan 

sebagai suatu perbuatan hukum, dimana seorang atau lebih 

berjanji kepada seorang lain atau lebih saling berjanji 

untuk melaksanakan sesuatu hal dan akan mengikat mereka 

yang membuatnya sebagai mana mengikatnya undang-undang. 

Jadi disini dapat dilihat bahwa perjanjian merupakan 

suatu perbuatan hukum dan perbuatan hukum tersebut menim- 

bulkan hubungan hukum yang akan menimbulkan hak dan 

kewajiban antara kedua belah pihak sehingga perjanjian 

tersebut apabila dibuat secara sah akan berlaku sebagai

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK-ASPEK HUKUM ... ARIEF ROOSADI PUTRANTO 



undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Adapun 

syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu 

perjanjian menurut pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata adalah sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang membuat perjan- 

j ian 5

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu peri- 

katan;

3. Adanya suatu hal tertentu;

4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dengan kekuatan hukum tersebut maka apabila salah 

satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasa 

hukum ia telah melakukan wanprestasi, dapatlah ia digugat 

untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga yang diderita 

oleh pihak lawan yang merasa dirugikan. Hal itu diatur 

dalam pasal 1243 sampai dengan pasal 1252 Kitab Undang- 

undang Hukum Perdata.

Dari uraian diatas maka saya akan mencoba membahas 

permasalahan penerbitan buku di Indonesia dari aspek 

huk.umnya yang garis besar permasalahannya dapat saya 

rumuskan sebagai berikut :

1. Hak-hak apa saja yang dimiliki oleh pengarang dalam 

penerbitan buku ?;

2. Apa saja yang harus diperhatikan didalam membuat 

Surat Perjanjian Penerbitan Buku ?;

3. Sejauh mana perlindungan hukum terhadap pengarang dan 

penerbit dalam penerbitan buku ?.
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2. Penj elasan Ju.dul

Dalam penulisan skripsi ini saya mengambil judul

"Aspek-Aspek Hukum Penerbitan Buku Di Indonesia". Yang

saya maksud dengan aspek-aspek adalah segi-segi pandang-

an. • Sedangkan hukum berarti ketentuan undang-undang

dan/atau ketentuan lain yang berlaku. Jadi yang saya

maksud dengan aspek-aspek hukum adalah suatu segi-segi

pandangan dari ketentuan undang-undang dan/atau ketentuan

lain yang berlaku. Adapun yang saya maksud dengan pener—

bitan buku adalah rangkaian kegiatan dari penerbit, yaitu

bagaimana pihak penerbit membuat suatu perjanjian untuk

menerbitkan karya cipta dari pengarang dalam bentuk buku.

Menerbitkan buku adalah proses terpadu dari kegiatan

niencetak, menjilid, menjual dan mendistribusikan kepada 
2umum.

Dengan demikian yang saya maksud dengan aspek- 

aspek hukum penerbitan buku adalah segi-segi pandangan 

dari ketentuan undang-undang dan/atau ketentuan lain yang 

berlaku yang harus diperhatikan dalam membuat perjanjian 

penerbitan buku.

Adapun yang saya maksud dengan perkataan di Indo

nesia adalah untuk menerangkan bahwa ketentuan undang- 

undang dan/atau ketentuan lain yang berlaku adalah keten

tuan undang-undang dan/atau ketentuan lain yang terdapat 

di Indonesia dan berlaku sebagai ketentuan hukum di

7

2Hasan Pambudi, Dasar dan Teknik Penerbitan Buku, 
cet. I, Sinar Harapan, Jakarta, 1981, h. 2.
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Indonesia. Dari uraian diatas, maka jelaslah bahwa 

dengan mengambil judul "Aspek-Aspek Hukum Penerbitan 

Buku Di Indonesia", saya akan membahas tentang pener

bitan buku dari segi pandangan hukumnya, yaitu dari hukum 

perjanjiannya dan dari undang-undang yang berlaku terha-

dap karya cipta (Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang
t

perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang 

Hak Cipta). Dengan demikian dapat diketahui ketentuan 

undang-undang dan/atau ketentuan Iain yang berlaku dalam 

membuat suatu perjanjian penerbitan buku serta perlin- 

dungan hukum yang diberikan oleh negara baik kepada pihak 

penerbit maupun kepada pihak pengarang.

3. Alasan Pemilihan Judul

Saya mengambil judul "Aspek-Aspek Hukum Penerbitevn 

Buku Di Indonesia" karena jarang sekali orang memperhati- 

kan aspek. tersebut dalam membuat perjanjian penerbitan 

buku. Padahal aspek hukum merupaf'an aspek terpenting 

dalam suatu perjanjian, karena dengan memperhatikan aspek 

hukum, maka po^a pihak akan dapat mengantisipasi pei—  

soalan-persoalan yang akan timbul dalam perjanjian. 

Hal itu dikarenakan para pihak yang bersangkutan dalam 

proses terjadinya sebuah buku, terutama pihak penerbit 

dan pengarang akan mengetahui hak—hak apa saja yang 

dimilikinya dan kewajiban-kewajiban apa saja yang harus 

dijalankannya. Hal yang lebih penting lagi adalah para 

pihak dapat mengetahui bagaimana jalan keluar apabila 

ternyata masih terjadi suatu perselisihan atau persengke-
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taan, sehingga dengan demikian akan diperoleh suatu 

penyelesaian yang dapat memuaskan kedua pihak dan 

niengurangi kerugian yang timbul akibat terbuangnya waktu, 

tenaga dan biaya. Dari kenyataan inilah saya tertarik 

untuk menulis skripsi dengan judul seperti tersebut 

diatas.

4 • Tujnan Penu1isan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai beri

kut :

a. untuk memenuhi persyaratan akademik untuk meraih 

gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Airlangga;

b. untuk menyumbangkan sesuatu penulisan atau pemikiran 

yaitu tentang aspek-aspek hukum yang ada dalam suatu 

perjanjian penerbitan buku dengan tujuan agar masya- 

rakat pada umumnya serta penerbit dan pengarang pada 

khususnya dapat lefciih mengerti dan lebih memperhati- 

kan hal tersebut.

5. Metodolpai

a. Pendekatan Masalah.

Di dalam penulisan skripsi ini, pertama-tama saya 

mepggunakan pendekatan kepustakaan. Pendekatan kepusta- 

kaan disini adalah pendekatan melalui bahan kepustakaan 

yang berupa buku-buku, surat kabar, majalah, kliping yang 

berkaitan dengan penerbitan buku.

Selain hal itu saya juga menggunakan pendekatan 

yuridis yaitu pendekatan berdasarkan peraturan undang-
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undang dan/atau peraturan lain yang berlaku dalam penet—  

bitan buku. Kemudian untuk memperjelas masalah yang 

menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini saya mem- 

bandingkan kedua hal tersebut diatas dengan praktek yang 

digunakan di kalangan penerbit dan pengarang.

b. Sumber Data.

Data yang saya pergunakan dalam penulisan skripsi 

ini adalah bahan kepustakaan yaitu buku-buku, surat 

kabar, majalah, k.liping serta peraturan perundang- 

undangan yang berkaitan dengan masalah ini. Selain itu 

saya juga memperoleh data dengan cara mengadakan penga- 

matan dan wawancara dengan pihak yang bersangkut paut 

dengan suatu penerbitan buku, yaitu Ikatan Penerbit 

Indonesia (IKAPI) Jawa Timur.

c. Prasedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.

Pertama-tama saya mengumpulkan data dari bahan

pustaka. Kemudian dari data-data tersebut saya pilih

data-data yang ada kaitannya dan dapat saya terapk.an

dalam membahas masalah yang saya tulis. Untuk melengkapi

dan mendukung data pustaka tersebut saya mengadakan
l

wawancara dengan berpedoman pada questionair yang telah 

dipersiapkan sebelumnya.

Setelah data yang saya peraleh tersebut terkumpul, 

kemudian data tersebut saya kelompok.kan dalam kategori 

tertentu. Kategori. ini merupakan pokok permasalahan dalam 

skripsi ini. Selanjutnya dioiah, disusun dan dijelaskan 

secara analisis sesuai dengan sistematikanya skripsi ini.
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d. Analisis data.

Metode yang saya gunakan adalah analisis deskrip- 

tif yaitu dengan jalan menganalisa semua data yang ada, 

lalu memilih data tersebut sesuai dengan kebutuhan skrip

si. Akhirnya ditarik suatu kesimpulan dan mengajukan 

saran-saran agar masyarakat pada umumnya serta penerbit 

dan pengarang pada khususnya dapat lebih memahami dan 

lebih memperhatikan aspek-aspek hukum dari penerbitan 

buku -

6 - Fertanaauna.iawaban Sisternatika

Untuk pembahasan yang sisternatika dan menyeluruh 

saya susun skripsi ini dalam lima bab. Pada bab I yang 

berisi pendahuluan ? saya akan menguraikan secara singk.at 

gambaran umum mengenai skripsi ini, agar pembaca lebih 

mudah untuk menangkap dan memahami ke arah mana pembaha

san tentang aspek-aspek hukum penerbitan buku dalam bab- 

bab selanjutnya.

Sedangkan dalam bab II yang membahas tentang hak- 

hak pengarang dalam penerbitan buku dimaksudkan agar 

pembaca dapat dengan mudah mengetahui hak-hak apa saja 

yang dimiliki oleh pengarang yaitu hak-hak mana saja yang 

dapat dialihkan kepada pihak lain dan hak-hak mana saja 

yang*masih tetap melekat pada pengarang.

Selanjutnya pada bab III saya membicarakan isi 

surat perjanjian penerbitan buku. Dengan demikian pemba

ca dapat mengetahui bagaimana syarat-syarat untuk sahnya 

perjanjian, bagaimana formulasi surat perjanjian terse-
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but dan segi keuangannya

Di dalam bab IV yang berisikan tentang perlin- 

dungan hukum terhadap pengarang dan penerbit, pembaca 

diharapkan untuk mengetahui, bilamana dalam perjanjian 

penerbitan tersebut salah satu pihak melakukan wanpresta- 

si dan bagaimana akibatnya serta bagaimana penyelesaian- 

nya.

Sedangk.an bab V merupakan bab terakhir dan penutup 

dari skripsi saya yang mengemukakan tentang saran dan 

kesimpulan dan uraian terdahulu.

12I
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HAK-HAK PENGARANG DALAM PENERBITAN BUKU
BAB II

1. Hak Ekonomi (Economic Right)

Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang Nomor 7 

Tahun 19S7 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 6 

Tahun 1982 tentang Hak Cipta, "Hak Cipta adalah hak 

khusus bagi pencipta maupun penerima hak untuk mengumum- 

k.an atau memperbanyak ciptaannya maupun memberi izin 

untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." 

Dengan hak khusus dari pencipta dimaksudkan bahwa tidak 

ada orang lain yang boleh melakukan hak itu atau orang 

lain kecuali dengan izin pencipta,

Dalam penerbitan buku,, hak khusus tersebut dimi- 

liki oleh pengarang sebagai seorang pencipta, yaitu 

seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas 

inspirasinya lahir ‘suatu karangan berdasarkan kemampuan 

pikiran, imajinasi, kecekatan, ketrampilan atau keahlian 

yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat 

pribadi. Dengan dimilikinya hak tersebut maka apabila 

pengarang akan memanfaatkan hasil karyanya misalnya untuk
Imencari keuntungan finansial, pengarang dapat menggunakan 

hak tersebut yaitu :

1. Hak untuk memperbanyak hasil karyanya;

2. Hak untuk mengumumkan hasil karyanya;

3- Hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk melak- 

sanakan dan memanfaatkan hasil karyanya tersebut.
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ad 1. Hak untuk memperbanyak hasil karyanya.

Dalam pasal 1 huruf e Undang-undang Nomor 7 Tahun 

1987 disebutkan bahwa, "Perbanyakan adalah menambah 

jumlah sesuatu ciptaan, dengan pembuatan yang sama, 

hampir sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan 

mempergunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama, 

termasuk. mengalih-wujudk.an sesuatu ciptaan."

Dari pengertian perbanyakan tersebut maka dapatlah

disimpulkan bahwa suatu ciptaan dapat dibuat lebih dari

satu dengan jalan menambah jumlah ciptaan yang telah

dibuat sesuai dengan aslinya atau dibuat hampir sama atau

menyerupai aslinya dengan menggunak.an bahan-bahan yang

sama atau tidak sama. Jadi dalam hal ini pengarang

mempunyai hak untuk melipatgandakan hasil karyanya. 
t

ad 2. Hak untuk mengumumkan hasil karyanya.

Dalam pasal 1 huruf d Undang-undang Nomar 7 Tahun 

1987 disebutkan bahwa : "Pengumuman adalah pembacaan, 

penyuaraan j, penyiaran atau penyebaran sesuatu ciptaan, 

dengan menggunakan alat apapun dan dengan cara sedemikian 

rupa sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar atau 

dilihat oleh orang lain."

Dari pengertian tersebut maka pengarang mempunyai 

hak untuk menyebarluaskan hasil karyanya yang telah 

diperbanyak kepada masyarakat sehingga karya ciptaannya 

tersebut dapat dinikmati dan dikenal oleh masyarakat.

Dalam hal penyebarluasan karya cipta ini haruslah 

memperhatikan kebijaksanaan pemerintah di bidang perta-
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hanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban 

umum. Hal itu dimaksudkan agar ciptaan dari pengarang 

tersebut yang akan disebarluaskan tidak merendahkan 

antara lain nilai-nilai keagamaan, ataupun masalah kesu- 

kuan dan ras, yang apabila disebarluaskan dapat menimbul- 

kan gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan 

negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang 

berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum sehingga 

untuk ciptaan serupa itu, pemerintah dapat melarang 

penyebarluasannya ciptaan yang bersangkutan.

Ketentuan ini dapat dilihat dari pengert.ian pasal
I

16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang menyebutkan 

bahwa s "Pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan 

hak cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang 

bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah di bidang 

pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta keter—  

tiban umum."

Untuk kedua hak dari pengarang seperti tersebut 

diatas yaitu hak untuk memperbanyak dan mengumumkan hasil 

karyanya, sebenarnya pengarang dapat melaksanakan sendiri 

pekerjaan tersebut agar tujuan pengarang tercapai yaitu 

agar hasil karyanya dapat dinikmati dan dikenal oleh 

orang lain. Hal itu dimungkinkan karena hak yang dimi- 

liki oleh pengarang tersebut adalah merupakan hak khusus 

yang diberikan oleh undang-undang. Akan tetapi dik.arena- 

kan terbatasnya modal dari pengarang atau pengarang tidak 

memiliki sarana dan ketrampilan untuk melaksanakan peker-
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hanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta ketertiban 

umum. Hal itu dimaksudkan agar ciptaan dari pengarang 

tersebut yang akan disebarluaskan tidak merendahkan 

antara lain nilai-nilai keagamaan, ataupun masalah kesu- 

kuan dan ras, yang apabila disebarluaskan dapat menimbul- 

kc\n gangguan atau bahaya terhadap pertahanan keamanan 

negara, bertentangan dengan norma kesusilaan umum yang 

berlaku dalam masyarakat, dan ketertiban umum sehingga 

untuk ciptaan serupa itu, pemerintah dapat melarang 

penyebarluasannya ciptaan yang bersangkutan.

Ketentuan ini dapat d.ilihat dari pengertian pasal 

16 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 yang menyebutkan 

bahwa : "Pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan 

hak cipta, dapat melarang pengumuman setiap ciptaan yang 

bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah d.i bidang 

pertahanan dan keamanan negara, kesusilaan, serta keter 

tiban umum."

Untuk kedua hak dari pengarang seperti tersebut 

diatas yaitu hak untuk memperbanyak dan mengumumkan hasil 

karyanya, sebenarnya pengarang dapat melaksanakan sendiri 

pekerjaan tersebut agar tujuan pengarang tercapai yaitu 

agar hasil karyanya dapat dinikmati dan dikenal oleh 

orang lain. Hal itu dimungkinkan karena hak yang dimi- 

liki oleh pengarang tersebut adalah merupakan hak khusus 

yang diberikan oleh undang-undang. Akan tetapi dikarena— 

kan terbatasnya modal dari pengarang atau pengarang tidak 

memiliki sarana dan ketrampilan untuk melaksanakan peker-
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jaan itu, maka pengarang dapat menyuruh atau meminta 

bantuan kepada orang lain untuk melaksanakan perbanyakan 

dan pengumuman ciptaannya. Untuk itu maka pengarang 

dapat melaksanakan hak yang ketiga yang dimilikinya 

terhadap karya ciptaannya pada orang lain yaitu berupa 

memberi izin kepada orang lain untuk melaksanakan hak 

perbanyakan dan pengumuman ciptaannya.

ad 3. Hak untuk memberi izin kepada pihak lain untuk 

melaksanakan dan memanfaatkan hasil karyanya 

tersebut.

Yang dimaksud memberi izin di sini adalah bahwa 

pengarang telah mengalihkan hak yang dimilikinya pada 

orang lain. Untuk membahas hak yang dimiliki. oleh penga

rang, yaitu hak memberi izin kepada orang lain untuk 

memanfaatkan hasil karyanya tersebut maka saya akan 

menguraikan terlebih dahulu tentang peralihan hak yang 

dapat dilakukan oleh pencipta.

Dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 

disebutkan bahwa :

(1) Hak cipta dianggap sebagai benda bergerak.
(2) Hak cipta dapat beralih atau dialihkan baik.

seluruhnya maupun sebagian karena ;
a. Pewarisan;
b. Hibah;
c. Wasiat;
d. Dijadikan milik negara
e. Perjanjian;, yang harus dilakukan dengan 

akta, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu 
hanya mengenai wewenang yang disebut didalam 
akta itu.

Dari ketentuan tersebut maka sebagai benda berge

rak, hak cipta dapat beralih atau dialihkan sebagian atau
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seluruhnya karena :

a. F’swarisan.

Dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 

disebutkan bahwa : "Hak cipta yang dimiliki oleh 

pencipta, demikian pula hak cipta tidak diumumkan yang 

setelah penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli 

warisnya atau penerima wasiat, tidak dapat disita." Jadi 

dalam hal seorang pengarang meninggal dunia atau salah 

seorang dari beberapa orang yang bersama-sama mencipta 

suatu karya cipta, maka hasil ciptaannya tersebut adalah 

milik ahli warisnya.

b. Hibah.

Dalam pasal 1666 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata disebutkan bahwa : "Hibah adalah suatu 

persetujuan dengan mana si penghibah diwaktu hidupnya, 

dengan cuma2 dan dengan tidak dapat ditarik kembali, 

menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima 

hibah yang menerima penyerahan itu." Jadi pengarang 

semasa hidupnya dapat mengalihkan hasil karyanya dengan 

cara menghibahkan kepada orang lain dan penyerahan 

tersebut tidak dapat ditarik kembali. Karena hibah 

adalah suatu persetujuan maka hibah atas hak cipta harus 

dibuat dengan akta dibawah tangan atau akta otentik.

c. Wasiat.

Menurut ketentuan pasal 875 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata yang dimaksud dengan surat wasiat atau 

testament ialah suatu akta yang memuat pernyataan seseo-
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rang tentang apa yang dik.ehendak.inya akan terjadi setelah 

ia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kemba- 

lin Dengan ketentuan ini pengarang dengan kehendaknya da

pat mengalihkan karyanya kepada orang lain dengan jalan 

membuat wasiat baik dengan akta dibawah tangan atau akta 

otentik dihadapan notaris.

d. Dijadikan milik negara

Dalam pasal 10 A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 

disebutkan bahwa : "Apabila suatu ciptaan sama sekali 

tidak diketahui siapa penciptanya., maka Negara memegang 

hak. cipta atas ciptaan tersebut kecuali terbukti sebalik- 

nya." Dengan ketentuan pasal 10 A ini, apabila s

(1). Tidak diketahui siapa pencipta dari suatu ciptaan;
r
(2)- Telah diupayakan untuk menemukan dan mengetahui 

pencipta yang bersangkutan;

(3), Adanya keyakinan bahwa ciptaan yang bersangkutan 

tidak diketahui dan tidak diketemukan penciptanya 

serta dikemudian hari tidak ada yang membuk.tik.an 

sebagai pencipta tersebut;

maka negara akan menjadi pemilik dari ciptaan tersebut 

diatas.

e. Perjanjian.

Bahwa hak. cipta sebagai benda bergerak dapat 

dialihkan seluruhnya ataupun sebagian, maka harus dibuat 

dengan akta otentik atau akta dibawah tangan. Perbuatan 

demikian adalah suatu perjanjian dengan mana seorang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau
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lebih (pasal 1313 KUH Perdata). Perjanjian yang diadakan 

menimbulkan perikatan yang mengikat pihak-pihak yang 

membu.atnya (pasal 1340 ayat 1 KUH Perdata). Adanya per

janjian dibidang hak cipta, antara dua pihak atau lebih 

mewajibkan pihak yang satu untuk. memberikan sesuatu 

prestasi atas mana pihak yang lain mempunyai hak atas 

prestasi itu. Pihak lain yang mempunyai hak berdasarkan 

perjanjian mendapatkan wewenang untuk. memperbanyak dan/ 

atau mengumumkan ciptaan tersebut dengan izin pencipta.

Pengertian dari "sebagian" adalah bahwa peralihan 

tersebut hanya terbatas pada hak tertentu saja, misalnya 

peralihan tersebut hanya terbatas pada hak memperbanyak 

suatu ciptaan dan perbanyakan tersebut terbatas dalam 

bentuk buku. -Sedangkan pengertian "seluruhnya" adalah 

bahwa pencipta mengalihkan sernua haknya untuk. dimanfaat- 

kan oleh orang lain, sehingga orang lain tersebut dapat 

memperbanyak dan sekaligus mengumumkan serta bisa saja 

ciptaan dari pengarang dialihwujudkan dalam bentuk lain, 

misalnya dibuat film.

Dari uraian tentang peralihan hak cipta tersebut 

maka yang dimaksud dengan memberi izin adalah bahwa 

pengarang mengalihkan haknya kepada orang lain baik 

sebagian atau seluruhnya dengan ja.lan perjanjian.

Bentuk penyerahan/perpindahan/peralihan hak. terse

but harus berupa akta otentik atau akta dibawah tangan, 

sehingga penyerahan secara lisan tidak dapat dimungkin- 

kan. Keharusan membuat perjanjian dengan akta tertulis
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adalah agar para pihak dapat mengetahui hak dan kewajib- 

annya, sehingga tidak akan terjadi hal yang diinginkan.

Mengenai peralihan yang seluruhnya maka pengarang 

haruslah lebih berhati-hati karena penyerahan seluruhnya 

dapat menimbulkan masalah besar, misalnya dalam dunia 

perbukuan, oleh si pengarang seluruh hak ciptanya di- 

serahkan kepada si penerbit, maka si pengarang itu di 

kemudian hari dapat menghadapi hal-hal yang sebenarnya 

tidak ia kehendaki semula. Sebab, jika pada saat menan- 

datangani surat perjanjian, karena hari depan dari naskah 

itu masih gelap, si pengarang menerima dan menandatangani 

saja surat kontrak itu secara keseluruhan dan tidak 

mengetahui benar segala akibatnya, maka apabila dike- 

mudian hari ternyata naskah yang telah menjadi buku itu 

dapat pasaran yang baik dan buku itu menjadi laku keras 

(menjadi "best seller") maka kedudukan si pengarang akan 

sangat tidak menguntungkan jika dibandingkan dengan 

pihak-pihak lain yang mendapat rejek.i yang luar biasa 

baik.nya. Apalagi kalau buku itu kemudian diterjemahkan 

dalam berbagai bahasa asing ataupun dibuat pula film yang 

akhirnya sangat laku, dan berbagai macam kemungkinan lain 

yang dapat diperbuat dari naskah yang diserahka.n secara 

keseluruhan, maka pengarang akan berhadapan dengan suatu 

situasi yang tidak diperkirakan semula, sehingga prosen- 

tase honorarium dari pengarang akan sangat kecil.

Dari hal itu, maka haruslah pengarang lebih mem— 

perhatikan dalam membuat surat perjanjian penerbitan buku
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dengan pihak penerbit. Mengenai hal tersebut maka akan 

saya uraikan pada bab III mengenai Isi Perjanjian Pener—  

bitan Buku.

Dengan adanya 3 (tiga) hak dari pengarang maka 

pengarang dapat mengambil manfaat dari hasil ciptaannya, 

yaitu dapat memperoleh keuntungan dalam hal financial 

atas perbanyakan dan pengu/nu/nan yang ia lakukan ataupun 

dari honorarium atas hak memberi izin kepada pihak lain.

Dalam pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, 

terdapat pembatasan akan hak penarikan manfaat oleh 

pengarang yaitu bahwa dengan disebutkan sumbernya secara 

lengkap maka pihak lain tanpa memerlukan izin dari penga

rang dapat :

- mengutip ciptaan sebanyak-banyaknya 107. dari kesatuan 

yang bulat sebagai bahan untuk menguraikan masalah-l
masalah dalam pertemuan ilmiah misalnya;

- mengambil baik seluruhnya maupun sebagian guna keper- 

luan pembelaan di dalam dan di luar pengadilan;

- mengambil baik seluruhnya maupun sebagian guna keper—  

luan ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan 

dan ilmu penget<?huan, atau guna keperluan tuna netra 

dan tidak bersifat komersil;

- memperbanyak hasil ciptaan pengarang secara terbatas 

dengan fotocopy atau proses serupa oleh perpustak.aan 

umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan 

pusat dokumentasi yang non-komersial yakni semata-mata 

untuk k.eperluan aktivitasnya.
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2. Hak Moral (Moral Right)

Mengenai hak moral pengarang, maka masalah hak 

tersebut akan timbul apabila hak yang dimiliki oleh 

pengarang pada hasil karyanya tersebut dialihkan kepada 

orang lain untuk mengambil manfaat dari karyanya terse

but. Pengambilalihan hak tersebut menimbulkan pertanyaan
I
apakah hak moral dari pengarang juga beral.ih pada orang 

lain tersebut?.

Seperti kita ketahui bahwa hak cipta adalah hak 

khusus pengarang atas ciptaannya dan hak memberi izin 

kepada pihak lain untuk melaksanakan dan memanfaatkan 

ciptaannya itu. Dari kata hak khusus tersebut menunjuk- 

kan adanya hak moril dari pengarang, sedangkan perkataan 

memberi izin kepada pihak lain menunjukkan pemilikan atas 

hak dari pengarang dapat dialihkan kepada pihak lain.

Berkaitan dengan masalah tersebut dalam pasal 24 

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 disebutkan bahwa :

(1) Pencipta atau ahli warisnya berhak untuk menuri- 
tut pemegang hak cipta supaya nama pencipta 
tetap dicartumkan dalam ciptaannya.

(2) a. Tidak diperbolehkan mengadakan perubahan
suatu ciptaan kecuali dengan persetujuan 
pencipta atau ahli warisnya;

b. Dalam hal pencipta telah menyerahkan hak 
ciptanya kepada orang lain, selama pencipta- 
nya masih hidup diperlukan persetujuannya 
untuk mengadakan perubahan termaksud dan 
apabila pencipta telah meninggal dunia, izin 
dari ahli warisnya.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
berlaku juga terhadap perubahan judul dan anak 
judul ciptaan, pencarituman dan perubahan nama 
atau nama samaran pencipta.

(4) Pencipta tetap berhak mengadakan perubahan pada 
ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masya
rakat .
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Dengan ketentuan yang terdapat dalam pasal 24

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987 maka hak cipta yang

merupakan hak yang manunggal dan melekat pada pencipta

adalah merupakan hak moral (moral right) pengarang yang

membatasi penggunaan / pemanfaatan hak cipta oleh orang

lain, sehingga biarpun hak cipta telah dialihkan untuk

seluruhnya tidak mengurangi hak pengarang maupun ahli

warisnya dalam hal :

a. Tetap mencamtumkan nama pengarang dalam ciptaan;

b. Tanpa persetu.j u.an pengarang atau ahli warisnya tidak 

diperbolehkan merubah ciptaan, judul, anak judul 

ciptaan, nama atau nama samaran pengarang;

c. Setiap perubahan ciptaan yang berhak merubah adalah 

pengarang itu sendiri.

Bila terjadi suatu pelanggaran maka pengarang atau

ahli waris dapat menuntut/menggugat ke pengadilan negeri

atas terjadinya kasus pelanggaran tersebut. Hal itu

dapat dilihat dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 7 Tahun

1987,, yang menyebutkan bahwa s

Penyerahan hak cipta atas seluruh ciptaan kepada 
orang atau badan lain tidak mengurangi hak pencipta 
atau ahli warisnya untuk menuntut seseorang yang 
tanpa persetujuannya :
a. meniadakan nama pencipta yang tercantum dalam 

ciptaan itu;
b. mencamtumkan nama pencipta pada ciptaannya;
c. mengganti atau mengubah judul ciptaan itu;
d. mengubah isi ciptaan itu.I

Yang disebut dalam huruf a, b, c , dan d menunjuk- 

kan adanya hak moral yang melekat pada pengarang. Jadi 

dalam hal terjadinya peralihan hak cipta untuk seluruhnya
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si pengarang atau ahli warisnya tetap dapat menuntut 

seseorang yang tanpa persetujuannya, melakukan tindakan- 

tindak.an tersebut dalam pasal 41 a, b, c dan d.

Dari pasal-pasal tersebut terbukti adanya hak 

moral pengarang yang masih melekat pada hasil karyanya 

dan tidak otomatis beralih begitu saja apabila hak cipta 

itu dialihkan kepada orang lain, sehingga hak moral 

tersebut tetap tidak terpisahkan dari pengarang.

24
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ISI SURAT PERJANJIAN PENERBITAN BUKU

BAB III

1. Svarat Sahnva Suatu Perjanjian

Seperti telah saya uraikan pada bab sebelumnya, 

bahwa untuk dapat melaksanakan dan memanfaatkan hak yang

a,da pada pengarang yaitu hak untuk memperbanyak dan/atau 

mengumumkan hasil karya pengarang maka pengarang dapat 

mengalihkan hak tersebut kepada orang lain. Dalam pener—  

bitan buku maka pengarang mengalihkan haknya kepada
•jr

penerbit.0

Pengalihan hak tersebut dimaksudkan bahwa para 

pihak yang berkompeten yaitu pengarang dan penerbit 

mengikatkan diri. untuk membuat perjanjian yang tercermin 

da.lam surat perjanjian yaitu yang lazim disebut Surat 

Perjanjian Penerbitan Buku.4

Menurut ketentuan dalam buku III Kitab Undang- 

undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perikatan, 

maka perjanjian ini adalah sesuai dengan pengertian 

perjanjian menurut pasal 1313 yang berbunyi : "Suatu 

persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang 

atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain 

atau lebih." Jadi syarat utama untuk adanya suatu perjan

jian menurut pasal 1313 ini adalah harus ada dua orang 

atau lebih yang saling mengikatkan diri* dimana dengan

"'Wawancara dengan Agus Winarno, 10 Oktober 1792.

4 Ibid.
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perikatan tersebut melahirkan suatu perbuatan hukum

yang merupakan hubungan hukum , artinya melahirkan hak

dan kewajiban antara kedua belah pihak.

Adanya hak dan kewajiban pada pengarang dan pener—

bit mengandung arti bahwa apabila perjanjian tersebut

dibuat secara sah maka perjanjian tersebut akan mengikat

dan berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang mem-

buatnya. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 1338 ayat 1

Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi : "Semua

persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai 
2Undang bagi mereka yang membuatnya." Kekuatan mengikat 

seperti itu diberikan kepada "semua perjanjian yang 

dibuat secara sahM.

Dengan ketentuan bahwa hanya perjanjian yang 

dibuat secara sah saja yang dapat mengikat kedua belah 

pihak, maka dalam membuat perjanjian penerbitan bukupun 

harus dipenuhi syarat untuk sahnya suatu perjanjian. 

Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian itu. 

dikatakan sah dapat dilihat dalam pasal 1320 Kitab Un

dang-undang Hukum Perdata yang menyebutkan satu persatu 

persyaratan tersebut sebagai berikut :

1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang membuat perjan- 

j ian ;

2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu 

perikatan;

26

c.̂ Subekti, Aneka Perianjian, cet. IX, Citra Adity 
Bakti, Bandung, 1992, h. 4.
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3. Adanya suatu hal tertentu;

4. Adanya suatu sebab yang halal.

ad 1. Adanya kata sepakat bagi mereka yang membuat 

perj anj ian.

Yang dimaksud dengan kata sepakat adalah bahwa 

kedua subyek yaitu penerbit dan pengarang yang membuat 

perjanjian itu harus sepakat, setuju atau seia-sekata, 

mengenai hal-hal pokok dari perjanjian yang mereka buat 

sehingga tercapai suatu persesuaian k.ehendak, artinya apa 

yang dikehendaki oleh 1 adalah pula yang dik.ehendaki oleh 

lainnya.^ Jadi suatu perjanjian dikatakan sudah sah jika 

kedua belah pihak yang terlibat dalam perjanjian itu 

telah mencapai kata sepakat sehingga pada detik tersebut 

perjanjian sudah jadi dan mengikat, bukannya pada detik- 

detik lain yang terkemudian atau sebelumnya.

Tanda tercapainya kata sepakat ini dapat dinyata- 

kan oleh kedua belah pihak dengan mengucapkan perkataan- 

perk.ataan misalnya : setuju, okey dan lain sebagainya 

pada perjanjian yang dibuat lisan ataupun dengan bersama- 

sama menaruh tandatangan dibawah pernyataan - pernyataan 

tertulis sebagai tanda bukti bahwa kedua belah pihak 

telah menyetujui segala apa yang tertera di dalam tulisan 

itu, apabila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis.

Dalam perjanjian penerbitan buku yang harus 

dibuat secara tertulis dengan akta otentik atau dibawah 

tangan (pasal 3 ayat 2(e) Undang-undang Nomor 7 Tahun

27

6 Ibid■. h, 3.
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1987), maka sebagai tanda bukti bahwa pengarang dan 

penulis telah menyetujui dan sepakat terhadap segala apa 

yang tertera di atas tulisan itu secara timbal balik, 

pengarang dan penerbit menaruh tanda tangan.

Meskipun dalam hal ini unsur kesepakatan unsur 

utama, kita harus melihat bahwa kata sepakat yang diberi- 

kan haruslah secara bebas atau sukarela dan tidak diberi- 

kan karena salah pengertian atau kekhilafan, paksaan, 

penipuan. Apabila kata sepakat tersebut dilakukan dengan 

salah satu hal tersebut maka kata sepakat yang diberikan 

ini akan menjadi tidak =sah (pasa.l 1321 KUH Perdata).I
ad 2. Adanya kecakapan para pihak untuk membuat suatu 

pjerikatan.

Suatu perjanjian penerbitan harus dibuat oleh 

orang yang benar-benar mempunyai kewenangan untuk membuat 

perjanjian yaitu pihak penerbit maupun pengarang harus 

cakap untuk berbuat menurut hukum dan harus menginsyafi 

benar akan tanggung jawab yang akan dipikulnya sebagai 

akibat dari perjanjian yang dibuatnya itu.

Dalam pasal 1330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

yang apabila ditafsirkan secara a contrario, maka orang- 

orang yang dapat membuat perjanjian adalah :

1. Orang-orang yang sudah dewasa;

2. Mereka yang tidak berada dibawah pengampunan;

3. Wanita yang tidak dilarang oleh Undang-undang.

Menurut pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata menyatakan bahwa : " Belum dewasa adalah mereka
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yang belum mencapai umur genap duapuluh satu tahun atau

tidak lebih dahulu telah kawin." Jadi orang-orang yang 
t

sudah dewasa adalah seseorang yang sudah genap dua puluh 

satu tahun atau kurang dari dua puluh satu tahun tetapi 

sebelumnya telah melangsungkan perkawinan.

Yang dimaksud dengan orang yang ada dibawah pen- 

gampunan adalah orang-orang yang tidak sehat pikirannya 

yang diasuh oleh pengampunya, jika hendak melakukan 

perbuatan hukum.

Pasal 108 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menen- 

tukan bahwa seorang wanita yang bersuami, yang hendak 

membuat perjanjian, memerlukan bantuan atau izin dari 

suaminya. Jadi menurut pasal 108 ini, seorang wanita 

yang telah bersuami dianggap tidak cakap untuk membuat 

perjanjian. Tetapi ketentuan tersebut tidak berlaku lagi 

sehubungan dengan dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 3 Tahun 1963 tanggal 14 Januari 1961 yang dikeluar—  

kan dengan suratnya tanggal 5 September 1963 No. 

1115/P/3293/M/1963, yang isinya antara lain agar para 

hakim tidak lagi menerapkan pasal 108 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata dalam pertimbangan hukumnya. Hal ini 

dipertegas lagi dengan adanya undang-undang perkawinan, 

yaitu Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dalam pasal 

31 ayat 1-nya menyatakan bahwa : "Hak dan kedudukan istri 

adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam 

kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 

masyarakat.11 Dalam ayat 2-nya lebih lanjut dijelaskan
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bahwa s "Masing-masing pihak berhak untuk melakukan 

perbuatan hukum."

Jadi dalam membuat perjanjian penerbitan pihak 

pengarang maupun penerbit haruslah orang-orang yang cakap 

dalam membuat perjanjian. 

ad 3. Adanya suatu hal tertentu

Mengenai suatu hal tertentu disini berarti bahwa 

dalam perjanjian penerbitan buku haruslah secara jelas 

ditentukan apa yang akan diperjanjikan, misalnya : 

penyerahan hak memperbanyak hasil karya dari pengarang 

kepada penerbit.

ad 4. Adanya suatu sebab yang halal

Yang dimaksud disini adalah bahwa tujuan pembuatan 

perjanjian penerbitan buku tidak boleh bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umumy atau kesusilaan.

2. Formulas! Surat Perjanjian Penerbitan Buku,

Hukum perjanjian sebagaimana terdapat di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbu- 

ka, artinya bahwa peraturan-peraturan hukum perjanjian 

yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 

hanya merupakan peraturan pelengkap saja, sehingga pasal- 

piasal dari hukum perjanjian tersebut boleh disingkirkan 

manakala dikehendaki oleh pihak-pihak yang membuatnya. 

Dengan ketentuan tersebut maka hukum perjanjian juga 

menganut asas kebebasan berkontrak, artinya para pihak 

yang membuat perjanjian diberi kebebasan yang seluas- 

luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat
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yang mereka tentukan dan disepakati bersama, asalkan 

perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang- 

undang , ketertiban umum dan kesusilaan.

Dalam pembuatan perjanjian penerbitan buku, meski- 

pun perjanjian tersebut juga menganut asas kebebasan 

berkontrak tidak berarti pihak pengarang dan penerbit 

membuat perjanjian dengan asal-asalan tanpa memperhatikan 

formalitas dari suatu perjanjian. Untuk itu pada setiap 

kali membuat Surat Perjanjian Penerbitan Buku, sedikitnya 

ada 5 (lima) hal yang hendaknya secara teliti diperhati- 

kan dan oleh karena itu perlu dimuat atau difarmulasikan
7dengan cara seksama. Masing-masing secara berurutan 

adalah sebagai berikut :

1. Kepala atau judul perjanjian;

2 . Komparisi/para pihak yang membuat perjanjian;

3. Remisse atau pendahuluan/pengantar;

4. Badan atau Isi perjanjian;

5. Akhir atau penutup perjanjian. 

ad 1. Kepala atau judul perjanjian-

Dibagian paling awal dari sebuah perjanjian di- 

tulis kepala atau judul perjanjian yang boleh ditulis 

Perjanjian Penerbitan saja, atau boleh juga Surat Perjan— 

jian Penerbitan untuk membedakan dari surat-surat atau 

dokumen-dokumen lain. Penempatannya sebaiknya diletakkan 

ditengah dan dibawahnya diberi nomor uru.t untuk memu-

7Zarkasyi Nurdin, "Ke Arah Standardisasi Pembuatan 
Surat Perjanjian Penerbitan”, makalah dalam penyuluhan 
hukum, Surabaya, 10 Qktober 1992.
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dahkan administrasinya yaitu agar cepat dapat diketahui 

kapan perjanjian itu dibuat.

ad 2. Komparisi/para pihak yang membuat perjanjian.4
Pada bagian ini diformulasikan secara jelas dan 

menurut hukum para pihak membuat perjanjian sehingga 

setiap pihak yang membuat perjanjian harus jelas identi- 

tasnya seperti:

Pihak pengarang dan penerbit haruslah orang yang cakap 

dalam membuat perjanjian.

- Pihak penerbit, karena pada umumnya adalah merupakan 

badan usaha penerbitan yang lazimnya bermacam-macam 

ragam dan jenisnya, maka harus dilihat siapa yang 

berwenang mewak.ili atau bertindak hukum menurut angga- 

ran dasar badan usaha tersebut.

Para pihak harus diindividualisir sedemikian rupa 

sehingga tidak terjadi duplikasi dengan nama lain yang 

kebetulan sama.

- Semua . pihak juga harus jelas domisili atau tempat 

kedudukannya sehingga harus disebutkan di jalan mana 

dan Rukun Tetangga atau Rukun Warga secara lengkap 

menurut Kartu Tanda Penduduk kalau pihak tersebut 

adalah perorangan dan untuk badan usaha harus diung- 

kapkan tempat kedudukannya dengan melihat akta pendi- 

riannya.

ad 3. Remisse atau pendahuluan/pengantar.

Bagian remisse ini mengungkapkan latar belakang 

kedudukan serta historis terjadinya perjanjian tersebut
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dan untuk menjelaskan kedudukan atau posisi masing— 

masing pi hak .

ad 4. Badan atau isi perjanjian.

Pada bagian ini diungkapkan k.einginan, hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban, sanksi—sanksi dan lain-lain yang 

disepakati oleh para pihak yang dirumuskan dalam pasal- 

pasal. Umumnya isi dari perjanjian mengandung 3 (tiga) 

hal yaitu :

1. Essentialia, yaitu pasal-pasal pokok yang harus 

dimuat dalam perjanjian. Tanpa pasal tersebut per—  

janjian kehilangan identitas atau ciri-cirinya. Pada 

perjanjian penerbitan adalah penyerahan hak untuk 

memperbanyak dan/atau mengumumkan suatu naskah, 

misalnya dalam bentuk buku. sehingga dilu.ar hal-hal 

tersebut tidak menjadi bagian dari suatu perjanjian 

penerbi tan.

2. Accidentalia, yaitu merupakan pasal-pasal spesifik 

yang ingin ditambahkan para pihak untuk mengantisipa- 

si sesuatu misalnya formulasi tentang penerjemahan 

dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa asing dan lain 

sebagainya.

3. Naturalia, yaitu pasal-pasal standart pada setiap 

perjanjian yang diletakkan pada bagian akhir. Umum— 

nya memuat:

- tentang ketentuan-ketentuan yang mengatur kalau ada 

hal-hal yang tidak atau belum cukup terformulasikan 

dalam pasal - pasal perjanjian, dan bagaimana
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menyelesaikannya;

- kesepakatan para pihak dalam menyelesaikan perse- 

lisihan atau sengketa yang timbul;

- ketentuan para pihak dalam memilih domisili hukum 

dan instansi peradilan mana yang mereka percayakan 

untuk mengadili dalam hal terjadinya sengketa.

ad 5. Akhir atau penutup perjanjian.

Pada bagian akhir ini disebutkan tempat dan tang

gal ditandatanganinya perjanjian, dan disediakan kolom 

tempat untuk para pihak menandatanganinya.

3. Segi Keuanaan Dari Surat Perianiian Penerbitan Buku

Segi keuangan merupakan salah satu faktor yang 

penting dari surat perjanjian penerbitan yang dibuat 

antara pengarang dan penerbit. Walaupun bukanlah maksud 

semua pengarang mengarang khusus untuk uang saja, akan 

tetapi tidak dapat disangkal bahwa mereka yang mengarang 

bu.kan untuk uang semata, segi keuangan juga merupakan hal 

penting yang harus diatur dengan sebaik-baik.nya agar 

tidak timbul persoalan-persoalan yang tidak diharapkan.

Mengenai uang yang diterima oleh pengarang maka 

dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu s 

1« Uang muka pengarang;

2. Royalty pengarang. 

ad 1. Uang muka pengarang

Pada umumnya sebelum selesai sesuatu naskah maka 

pengarang telah banyak mengeluarkan ongkos-ongkos untuk 

kertas, buku-buku, mengetik dan sebagainya. Maka untuk
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sekedar menutup ongkos-ongkos tersebut para pihak dapat 

mensepakati adanya uang muka. Uang muka ini juga dapat 

berfungsi sebagai tanda nyata dan penjelmaan (realisasi) 

daripada perjanjian yang menyatakan bahwa perjanjian 

telah mulai berlaku dan masing-masing pihak akan melaksa- 

nakannya selanjutnya sesuai dengan surat perjanjian 

penerbi tan.

ad 2. Royalty pengarang

Mengenai uang ini pada umumnya merupakan sebagian 

dari hasil penjualan sebagai upah jerih payah pengarang 

untuk mengarang naskah. Dalam pembayarannya dapat digo- 

longkan menjadi 2 (dua) golongan yaitu:

a. Dilakukan berdasarkan hasil penjualan. Laku (terju- 

al) dulu, baru menerima uang tersebut; tidak ada yang 

terjualp tidak ada royalty pengarang; banyak terjual 

banyak royalty pengarang. Untuk ini pengarang dan 

penerbit dapat mensepakati waktu pembayaran, misalnya 

setiap 6 bulan sekali;

b. Diserahkan pada saat penandatanganan surat perjanjian 

penerbitan atau pada saat terbitnya buku dengan 

menerima kalkulasi yang tepat mengenai harga buku, 

dan pengarang langsung menerima semua uang tersebut 

sekaligus tanpa menunggu hasil penjualan. Laku atau 

tidak pengarang sudah mendapatkan uang tersebut.

Untuk kedua jenis uang tersebut maka para pihak 

dapat mensepakati besarnya prosentase yang harus diberi 

serta juga memperhatikan adanya pembatasan, misalnya :
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Eksemplar perkenalan tidak diperhitungkan dalam pemba- 

yara.n royalty;

Adanya potongan harga yang diberikan oleh penerbit 

kepada pengarang apabila pengarang juga menjual hasil 

terbitan penerbit.
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGARANG DAN PENERBIT 

DALAM PENERBITAN BUKU

BAB IV

1. Terjadinya Wanprestasi

Apabila diantara pengarang atau penerbit tidak 

melakukan apa yang telah diperjanjikan dalam Surat Per—  

janjian Penerbitan Buku, maka pihak yang tidak melakukan 

seperti yang diper j an j ikan tersebut dikatak.an lalai atau 

dalam bahasa huk.umnya pihak tersebut telah melakukan 

wanprestasi. Wanprestasi tersebut dapat berupa :

1. Tidak ada prestasi sama sekali;

2. Ada prestasi , akan tetapi tidak tepat pada waktunya; 

3 Ada prestasi, akan tetapi tidak sebagai mana mesti

nya. ®

Mengenai adanya wanprestasi ini, apabila dalam 

perjanjian yang dibuat tidak ditentuk.an lain maka wan

prestasi tersebut tidaklah jadi dengan sendirinya, tetapi 

haruslah dinyatakan terlebih dahulu. secara resmi yaitu 

dengan suatu peringatan (sommasi) pada pihak yang lalai 

agar segera memenuhi ataupun melaksanakan apa yang menja- 

di kewajibannya. Hal tersebut dapat dilihat dalam keten

tuan pasal 1238 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang 

berbunyi :

Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat 
perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah

oMarthalena Pohan, "Wanprestasi", V'iridika.No. •:>, 
Th. IV,Mei—Juni 1987, h. 207.
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dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, 
ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang akan 
harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang 
ditentukan.

Dengan ketentuan pasal 1238 tersebut, peringatan secara 

resmi dapat diartikan bahwa peringatan (sommasi) haruslah 

secara tertulis yaitu dapat berupa surat perintah yang 

berisikan suatu pernyataan oleh seorang juru sita dari 

p'engadilan atau berupa suatu akta sejenis yang memuat 

kehendak pihak yang dirugikan. Jadi apabila sommasi 

tersebut dilakukan dengan lisan maka sommasi tersebut 

adalah tidak sah.

Adapun yang harus dicantumkan dalam suatu sommasi 

adalah sebagai berikut :

a. Apa yang dituntut;

b. Dasar tuntutan;
oc. Tanggal paling lambat untuk pemenuhan prestasi. 

ad a. Apa yang dituntut.

Yang dimaksud disini adalah prestasi yang harus 

dipenuhi sesuai dengan yang diperjanjikan waktu perikatan 

dibuat.

misalnya : penerbit mengikatkan diri dengan pengarang 

untuk memperbanyak dan mengumumkan atau menerbitkan 

naskah pengarang selambat-lambatnya 1 tahun terhitung 

sejak penandatangan perjanjian yang ia buat. Apabila 

mendekati waktu yang ditentukan penerbit tidak ada tanda- 

tanda untuk menerbitkan naskah pengarang, maka pengarang
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dapat memperingatkan penerbit u.ntuk. melaksanakan pener—

bitan bukunya.

ad b. Dasar tuntutan.

Yang dimaksud disini adalah adanya perjanjian 

penerbitan buku yang dibuat oleh pihak penerbit dan pihak 

pengarang yang telah mengikat mereka untuk melaksanakan 

kewaj ibannya.

ad c Tanggal paling lambat untuk pemenuhan prestasi.

Apabila dalam perjanjian tidak disebutkan batas 

waktunya maka yang dimaksudkan. tanggal disini adalah 

bahwa kewajiban tersebut telah dapat ditagih. Untuk 

menetapkan jangka waktu tersebut haruslah ditetapkan, 

dengan tepat dan seksama, artinya harus diberikan waktu 

yang cukup pantas untuk dapat memenuhi kewajibannya. 

Apabila waktu yang diberikan itu kurang cukup, maka 

sommasi itu tidak mempunyai kekuatan hukum, apabila pihak 

yang disommer memberikan bukti, bahwa ia telah berusaha 

untuk memenuhi prestasi tersebut.^0

Meskipun dalam pasal 1238 Kitab Undang-undang 

Hukum Perdata terdapat keharusan adanya sommasi untuk 

adanya wanprestasi, akan tetapi dalam beberapa hal somma

si tersebut tidak merupakan syarat. Hal tersebut antara 

lain :

1. Apabila dalam perjanjian itu sendiri telah ditentu- 

kan, artinya para pihak telah menentukan sebelumnya,

39
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bahwa dengan dilampauinya waktu itu sudah ada wan— 

prestasi.

Apabila dalam perjanjian yang dibuat diperjanjikan 

suatu dwangsom yaitu. adanya uang paksa yang harus 

diberikan oleh pihak yang lalai untuk tiap hari 

keterlambatan dalam pemenuhan perikatan.

Apabila prestasi tersebut terlambat.

Apabila salah satu pihak melakukan perbuatan yang 

bertentangan dengan k.ewaj ibannya, yaitu salah satu 

pihak telah mengikatkan diri untuk tidak berbuat 

sesuatu, tetapi ia tetap melakukan perbuatan tersebut 

maka tanpa sommasi ia berkewajiban mengganti rugi 

(pasal 1242 KUHPerdata).

misalnya : pihak penerbit mengikatkan diri dengan 

pihak pengarang untuk memperbanyak saja ciptaan 

pengarang dan tidak untuk mengumumkannya. Apabila 

pihak penerbit melakukan pengumuman maka penerbit 

telah wanprestasi.

Apabila pihak yang mempunyai kewajiban menolak untuk 

melakukan prestasi.

Apabila pihak yang mempunyai kewajiban mengakui sen

diri bahwa ia wanprestasi. Pengakuan tersebut dapat 

dilakukan dengan suatu pernyataan yang tegas didalam 

akta atau didalam surat atau dengan diam-diam, misal

nya sebelum dituntut ia menawarkan suatu ganti rugi. 

Apabila pihak yang mempunyai kewajiban tidak mempres- 

tasi sebagai mana mestinya.
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2. Akibat Dari Wanprestasi

Dalam pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

disebutkan bahwa :

Pihak terhadap siapa perikatan tidak dipenuhi, dapat 
memilih apakah ia, jika hal itu masih dapat dilaku
kan, akan memaksa pihak yang lain untuk memenuhi 
persetujuan, ataukah ia akan menuntut pembatalan 
persetujuan, disertai pergantian biaya, kerugian dan 
bunga.

Dengan ketentuan pasal tersebut maka pihak yang wanpres

tasi dapat dituntut berupa :

1. Pemenuhan perikatan, atau

2. Pembubaran perjanjian, atau

3. Ganti rugi.

Dalam praktek biasanya tuntutan tersebut digabung, se

hingga bisa saja pihak yang wanprestasi dituntut berupa :

3. Pemenuhan perikatan disertai ganti rugi, atau

4. Pembubaran perjanjian disertai ganti rugi.

Dalam hal pemenuhan prestasi dengan atau tanpa 

ganti rugi terdapat syarat yaitu bahwa pemenuhan tersebut 

masih mungkin oleh pihak yang wanprestasi atau pemenuhan 

tersebut masih dikehendaki oleh pihak yang dirugikan. 

Pemenuhan yang masih mungkin dapat dilihat dalam pasal 

1266 ayat 4 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dimana 

disebutkan bahwa apabila dalam perjanjian tidak dicantum- 

kan syarat kebatalan maka atas permintaan pihak yang 

wanprestasi, hakim dapat memberikan jangka waktu tidak 

lebih dari satu bulan untuk memenuhi prestasi tersebut. 

Apabila menghadapi pemenuhan yang tidak sempurna atau 

tidak sebagai mana mestinya, maka dapatlah pihak yang

I
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dirugikan memberi kesempatan pada pihak yang wanprestasi
\

untuk inemperbaikinya ataupun tetap menerima prestasi 

tersebut tetapi dengan pemberian ganti rugi, sehingga 

dalam hal ini tergantung kepada pihak yang dirugikan.

Akibat lain dari wanprestasi adalah pembatalan 

perjanjian. Pembatalan perjanjian ini bertujuan membawa 

kedua belah pihak kembali kepada keadaan sebelum perjan- 

jian diadakan. Pembatalan perjanjian itu harus diminta— 

kan kepada hakim, tidak secara otomatis pada waktu pihak 

yang wanprestasi. Hal pembatalan diatur dalam pasal 1266 

Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi s

(1) Syarat-batal dianggap selalu dicantu.mkan dalam 
persatujuan-persetujuan yang bertimbal balik, 
manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewaji- 
bannya.

(2) Dalam hal yang demikian persetujuan tidak batal 
demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan 
kepada Hakim.

(3) Permintaan ini. juga harus dilakukan, meskipun 
syarat-batal mengenai tidak dipenuhinya kewa
jiban dinyatakan dalam persetujuan.

(4) Jika syarat-batal tidak dinyatakan dalam perse
tujuan, Hakim adalah leluasa untuk, menurut 
keadaan, atas permintaan si tergugat, memberikan 
suatu jangka waktu untuk masih juga memenuhi 
k.ewaj ibannya, jangka waktu mana namun itu tidak 
boleh lebih dari satu bulan.

Dalam hal perjanjian penerbitan buku dibatalkan oleh 

hakim, maka pihak pengarang dan penerbit dibawa dalam 

keadaan sebelum perjanjian diadakan. Pembatalan perjan

jian penerbitan buku itu berlaku surut sampai pada detik.

dilahirkannya perjanjian sehingga apa yang sudah diterima 

oleh salah satu pihak harus dikembalikan kepada pihak 

yang lain, selama tidak diperjanjikan lain.
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Mengena.i ganti rugi sering diperinci dalam tiga 

unsur yaitu ; biaya, rugi dan bunga. Yang dimaksud 

dengan biaya dan rugi adalah menunjukkan adanya suatu 

macam kerugian yang betul-betul bersifat mengurangi 

kek.ayaan orang.

Misalnya : pihak penerbit telah mengeluarkan biaya untuk

menerbitkan buku pengarang, ternyata pengarang

wanprestasi karena karyanya merupakan jiblakan

dari karya orang lain sehingga karya tersebut

harus ditarik dari peredarannya dan tidak

dapat dipasark.an lagi.

Sedangk.an yang dimaksud dengan bunga menunjukkan suatu

macam kerugian yang bersifat menghitung suatu keuntungan.

Misalnya s dengan ditariknya peredaran buku tersebut maka

pihak penerbit tidak dapat lagi menerima

keuntungan dari hasil penjualan buku tersebut.

Unsur dari ganti rugi tersebut ditegaskan dalam pasal

1246 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi:

Biaya, rugi dan bunga yang oleh si berpiutang boleh 
dituntut akan penggantiannya, terdiri pada umumnya 
atas rugi yang telah dideritanya dan untung yang 
sedianya harus dapat dinikmatinya, dengan tak mengu
rangi perk.ecualian-perkecualian serta perubahan- 
perubahan yang akan disebut di bawah ini.

Dari ketentuan pasal 1246 ini dapat dilihat bahwa keru

gian yang harus diganti adalah hanya kerugian yang betul- 

betul diderita dan keuntungan yang dapat diharapkan. 

Jadi ini juga merupakan pembatasan dari apa yang boleh 

dituntut sebagai ganti rugi . Dengan demikian pihak yang 

wanprestasi masih dilindungi oleh undang-undang.
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Mengenai pembatasan tersebut juga terdapat dalam 

beberapa pasal lainnya dari Kitab Undang-undang Hukum 

Perdata, antara lain :

-pasal 1247 : Si berhutang hanya diwajibkan mengganti 
biaya, rugi, dan bunga yang telah atau 
sedianya harus dapat diduganya sewaktu 
perikatan dilahirkan, kecuali jika hal 
tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan 
karena ■' sesuatu tipu-daya yang dilakukan 
olehnya.

-pasal 1248 : Bahkan jika tidak dipenuhinya perikatan itu 
disebabkan karena tipu-daya si berutang, 
penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar 
mengenai kerugian yang dideritanya oleh si 
berpiutang dan keuntungan yang terhilang 
baginya, hanyalah terdiri atas apa yang 
merupakan akibat langsung dari tak dipe- 

' nuhinya perikatan.

Dari kedua pasal tersebut maka batasan pada kerugian yang 

harus diganti oleh pihak yang wanprestasi adalah meliputi 

kerugian yang dapat diduga sebelumnya dan yang merupakan 

akibat langsung dari wanprestasi tersebut.

Misalnya : dengan adanya pencabutan peredaran buku

akibat wanprestasi pengarang yang menyerahkan

karya. jiblakan, penerbit merasa dirugikan

karena dia tidak bisa memberi nafkah keluar—

ganya, maka kerugian itu tidak dapat dibeban-

kan kepada pengarang karena kerugian tersebut

tidak dapat diduga sebelumnya dan meskipun

kerugian tersebut dikarenakan unsur penipuan,

kerugian yang diderita penerbit buk.anlah

akibat langsung dari wanprestasi pengarang.

-pasal 1249 : Jika dalam suatu perikatan ditentukannya, 
bahwa si yang lalai memenuhinya, sebagai
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* ganti-rugi harus membayar suatu jumlah uang
tertentu,maka kepada pihak yang lain tidak 
boleh diberikan suatu jumlah yang lebih 
maupun yang kurang daripada jumlah itu.

Dengan ketentuan ini apabila dalam perjanjian penerbitan

buku telah disebutkan jumlah kerugian yang akan dibayar

apabila salah satu pihak wanprestasi, maka kerugian yang

diterima ataupun yang diberikan haruslah sesuai dengan

jumlah yang disepakati bersama. Jadi tidak boleh kurang

atau lebih.

3. Penyelesaian Senoketa Akibat Terjadinya Wanprestasi

Dalam hal penyelesaian sengketa antara pengarang 

dan penerbit,, maka pengarang dan penerbit dapat mengam- 

bil jalan s

1. Kompromi antara kedua pihak;

2. Melapor kepada organisasi induknya yaitu Ik.atan 

Penerbit Indonesia (IK'API) untuk pihak penerbit dan 

Organisasi Pengarang Indonesia (QPI) u.mtuk pihak 

pengarang, dimana pihak penerbit dan/atau pengarang 

menjadi anggotanya;

3. Mengajukan gugatan ke pengadilan.^

Pada umumnya pengarang dan penerbit telah mencan- 

tumkan ketentuan menyenai penyelesaian yang timbul pada 

pelaksanaan perjanjian penerbitan dalam surat perjanjian- 

nya yaitu bahwa para pihak akan bermusyawarah dan mufakat 

bersama ataupun pengarang dan penerbit telah menetapkan 

pengadilan yang akan ditunjuknya.

^Wawancara dengan Agus Winarno, 10 Qktober 1992.
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Apabila para pihak memilih jalam bermusyawarah 

maka hal ini berarti sengketa yang terjadi diselesaik.an 

sendiri antara para pihak atas dasar kekeluargaan untuk 

mencapai mufakat. Cara ini yang paling banyak dipakai 

dan merupakan penyelesaian yang efek.tif karena cara ini 

adalah cara yang sederhana dan menghemat biaya, waktu dan 

tenaga. Dengan cara ini pihak pengarang dan penerbit 

dapat memilih tuntutan yang dapat disetujui oleh kedua 

pihak dan pada saat itu juga dapat diikuti oleh permin- 

taan maaf sehingga pihak yang wanprestasi dapat pemenuhi 

kewajibannya sesuai dengan yang disepakati.

Tetapi apabila penyelesaian sengketa tidak dapat 

diselesaik.an oleh para pihak sendiri, maka pihak yang 

dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri 

yang ditunjuk. Pengajuan gugatan ini adalah alternatif 

terak.hir karena dengan ini akan didapat su.atu keputusan 

yang mempunyai k.ekuatan hukum yang tetap. Penyelesaian 

melalui gugatan ini adalah tidak praktis karena membutuh- 

kan waktu yang lama dan menghabisk.an tenaga dan biaya 

yang besar.

Sebenarnya sebelum para pihak memilih pengadilan 

yang merupakan alternatif terakhir, para pihak masih 

dapat bermusyawarah lagi yaitu dengan minta bantuan 

kepada induk. organisasinya untuk sebagai penengah.

Misalnya : Pihak pengarang merasa dirugikan dalam hal 

pembayaran royalty oleh penerbit, maka pengarang dapat 

melapor ke OPI sebagai induk organisasi pengarang.
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Dengan adanya laporan tersebut OPI akan menghubungi 

IKAPI sebagai induk organisasi penerbit, bahwa salah satu 

anggotanya telah melakukan wanprestasi. Kemudian IKAPI 

akan memanggil anggotanya yang telah melakukan wanpertasi 

tersebut untuk diminta penjelasannya. Apabila hal terse

but benar maka IKAPI akan memberikan nasehat dan bermu- 

syawarah untuk mendapatkan penyelesaian. Setelah itu 

IKAPI menghubungi OPI untuk mengadakan lagi musyawarah 

dengan pihak pengarang dengan kondisi yang lebih baik. 

untuk mendapatkan penyelesaian yang memuaskan kedua 

pihak.
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BAB V 

PENUTUP

1 • Kesimpulan

Terhadap permasalahan yang saya ajukan dalam 

tpenulisan skripsi ini serta berdasarkan analisa yang 

telah saya lakukan dalam bab-bab uraian penulisan ini 

sampailah saya pada kesimpulan seperti dibawah ini.

a. Hak pengarang dalam penerbitan buku dapat dibedakan 

menjadi 2, yaitu hak ekonomi (economic right) dan 

hak moral (moral right).

Yang dimaksud hak ekonomi adalah hak khusus bagi 

pengarang untuk memperbanyak, mengumumkan hasil 

karyanya dan memberi izin untuk itu- Hak ekonomi 

ini dapat beralih atau dialihkan baik sebagian 

ataupun seluruhnya kepada pihak lain. Adapun hak 

moral adalah hak-hak yang berkenan dengan larangan 

bagi orang lain mengadakan perubahan ciptaan, 

judul, anak judul, nama atau nama samaran pengarang 

tanpa persetujuan pengarang dan hak bagi pengarang 

untuk tetap mencantumkan nama pengarang ataupun 

nama samaran dalam ciptaannya, serta hak bagi 

pengarang untuk mengadakan perubahan ciptaannya. 

Hak moral ini tidak dapat beralih atau dialihkan.

b.l. Untuk dapat mengikat pihak pengarang dan penerbit 

dalam perjanjian yang mereka buat sebagai undang- 

undang, maka harus dipenuhi syarat sahnya perjanji-
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an seperti tercantum dalam pasal 1320 Kitab Undang- 

undang Hukum Perdata., yaitu pengarang dan penerbit 

haruslah : bersepakat mengenai hal-hal yang diatur 

dalam perjanjian, mempunyai kecakapan dalam membuat 

suatu perjanjian, menentukan dengan jelas apa yang 

menjadi obyek yang akan diperjanjikan dan membuat 

perjanjian dengan tujuan yang tidak bertentangan 

dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan 

ketertiban umum.

b.2. Dalam membuat surat perjanjian penerbitan buku 

haruslah secara teliti diperhatikan dan oleh karena 

itu perlu dimuat atau diformulasikan dengan cara 

seksama mengenai : kepala atau judul perjanjian, 

komparisi/para pihak yang membuat perjanjian, 

premisse atau pendahuluan/pengantar, badan atau isi 

perjanjian dan akhir atau penutup perjanjian.

c.l. Apabila diantara pengarang dan penerbit ada yang 

tidak melakukan' apa yang telah diperjanjikan, atau 

melakukan apa yang diperjanjikan tetapi tidak tepat 

pada waktunya, atau melakukan apa yang diperjanji

kan tetapi tidak sebagai mana mestinya, maka apabi

la pihak tersebut telah diberikan suatu sommasi

' atau peringatan tetap tidak melakukan sebagai mana

yang telah diperjanjikan, pihak tersebut dikatakan 

lalai atau wanprestasi. Dengan adanya wanprestasi 

tersebut pihak yang telah melakukan wanprestasi 

dapat dituntut berupa : pemenuhan perikatan, atau
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pembubaran perjanjian, atau pembayaran ganti rugi, 

atau pemenuhan perikatan disertai pembayaran 

ganti rugi, atau pembubaran perjanjian disertai 

pembayaran ganti rugi.

Dalam menyelesaikan sengketa yang timbul maka pihak 

pengarang dan penerbit dapat melakukan kompromi 

untuk bermusyawarah baik dilakukan antara para 

pihak ataupun dengan minta bantuan pihak ketiga 

(IKAPI dan OPI) sebagai penengah ataupun dapat 

mengajukan gugatan ke pengadilan. Cara kompromi 

tersebut merupakan cara yang efektif karena cara 

ini adalah cara yang sederhana dan menghemat biaya, 

waktu dan tenaga.

Saran

Hendaknya pihak pengarang dan penerbit lebih 

memperhatikan aspek-aspek hukum dalam membuat surat 

perjanjian penerbitan buku sehingga dengan demikian 

dapat dihindari adanya persengketaan yang sebenar—  

nya tidak dikehendaki dan dapat merugikan kedua 

belah pihak.

Kalaupun dalam pelaksanaan perjanjian tetap ada 

suatu sengketa maka hendaknya sengketa tersebut 

dapat diselesaik.an secara bertahap, yaitu : melaku

kan kompromi antara kedua pihak, apabila tidak 

terselesaikan janganlah langsung mengajukan gugatan 

ke pengadilan, tetapi hendaknya melapork.an sengketa 

tersebut kepada organisasi induknya (IKAPI atau
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OPI) sehingga para pihak dapat bermusyawarah untuk 

mencapai mufakat dengan kondisi yang lebih baik. 

Dengan cara demik.ian dapat sedikit mungkin di- 

hindari gugatan ke pengadilan yang dapat menghabis- 

kan tenaga, waktu dan biaya yang besar.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK-ASPEK HUKUM ... ARIEF ROOSADI PUTRANTO 



DAFTAR BACAAN

Baku :

Harsono Adisumarto, Hak Milik. Intelektual Khususnva Hak 
Cipta. Akademika Pressindo, Jakarta, 1990.

Hasan Pambudi, Dasar dan Teknik Penerbitan Buku. cet. I, 
Sinar Harapan, Jakarta, 1981.

Ismail Saleh, Hukum dan Ekonomi. Gramedia, Jakarta, 1990.

Simorangkir, J.C.T., Hak Cipta. cet. II, Djambatan, 
Jakarta, 1972.

_______ , Hak Cipta Lanjutan. Djambatan, Jakarta,1979.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. dan Marthalena Pohan, Hukum 
Perikatan. Universitas Airlangga, Surabaya, 1978.

Subekti, R., Aneka Perjanjian. cet. IX, Citra Aditya 
Bakti, Bandung, 1992.

Peraturan Perundangan :

Simorangkir, J.C.T., - Mas Ud Pangabean, Undana-Undana 
Hak Cipta 1987. Djambatan, Jakarta,1988.

Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab UndanQ-Undana Hukum 
Perdata, cet. XXI, Pradnya Paramita, Jakarta, 1989.

Surat Kabar/Majalah :

Manuel Kaisiepo, "Liku-Liku Penerbitan Buku", Kompas. 20 
Januari 1988.

Marthalena Pohan, "Wanprestasi", Yuridika. No. 3 Th. IV, 
Mei-Juni 1989.

Ninik Widiyanti S.* "Perkembangan Hak Cipta", Berita 
Buana. 18 Maret 1986.

Makalah :

Kumpulan makalah yang disajikan dalam penyuluhan hukum 
oleh Pengurus Pusat IKAPI, Surabaya, 10 Oktober 1992.

52

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI ASPEK-ASPEK HUKUM ... ARIEF ROOSADI PUTRANTO 



SUHAI PERJANJIAN PENERUITAN 
No. : ..................

i
-PacJa h a r i ' y M n i ,  h a r i  S a bt u ,  tangga l  s e p u l u h  O kt ob er  s e r i b u  
sembf  1 a n r a t u s  cembi 1a np u l uh  dua , ( 1 0 - 1 0 - 1 9 9 2 ) . ---------------------------------------------

-Yang b e r t a n d a  t angan  d i  bawah i n i .  :, K
, - 1 . * ..........................................................., p en gar ang ,  ber t emp at  t i n g g a l  di

J I . i ................. i Ho. . . , R t .  . . , RW. . . , Sur abay a,  Jawa
Ti mur ,

*
s e l a n j u t n y a  d i s e b u b  PIHAK PERTAMA (PENGARANG).

f l V . . ' . , ’ ■
■2.............................................................. pengusaha, bertempat. tinggal di

J l .  ............................  No., . . ,  R t .  . .  , RW Surabaya ,  Jawa
Timur .

* ’ . '
-dalnni  hal  i n i  b e r t i n d a k  s e l a k u  D i r e k t u r  d a r i -  dan o le h  
karena i t u . u n t u k  dan a tas  nama P . T .  PUSTAKA MUSA IMDAM, 
borkedudukan d i  Surabaya,  Jawa T i m u r . -

' ' • ' ! i • ‘ '
“ s o l a n j u t n y a  d i s o b u t  PIHAK KEDUA (PENERBIT) .

Kedua p i hak  sabagaimana tersebut .  d i a t a s  t e r l e b i h  d ahu l u  
monyabakan . s e b a g a i  b e r i k u t  :

i i
-■bahwa P i hak  Pertama a da l ah  p e n c i p t a  d a r i  sebuah c i p t a a n
i naskah h a r n n g a n / b u l  i san  b o r j u d u l  .............................................. .. niemuat

i s  i baooan berupa a n a k - a n a k / p e l a j a r a n /  i Ini iah/ayama/umiim dan
l o i n - l a i n ,  s o t e b n l  . .  halaman.  ii

-bahwa P i hu k :  Kedua adalah'  sebuah perusahaann n a t i o n a l  yang 
’ b a r ge r ak  dalam hi  dang p e n e r b i t a n  bului -buku dan ja;*a ,qetak 
i la  innya,  dan b e r n e d i a .  untuk mGiiyumumkan dan memperbanyak/

; menerb I tkan naskoh karangan P i hak  Per  Lama t er s eb ub  d i a t a s  
Lerutaina dalam b e n l u k  buku.

G e l a n j u t n y a • b er da s a r k a n  h a l - h a l  torsobi i l ,  d i a t a s ,  kedua p ihak  
s epakat  untuk mengadakan p e r j a n j i a n  p e n e r b i t a n  dengan k o t e n t u a n -  
ketonLuan sebaga i  b e r i k u t ’ :

Pasal  1* >. i
P ih a k  Pertama dongan i n i  memberi i z i n  dnn meny^rahkan kepada 
Pi hak  Kedua,  dan P i h ak  Kodua menyatakan l o l a h  ntcrierima d a r i  P ihak  
Par  Lama naskah oebagai inana l .o rs ehu t  d i a l a r .  unl.uk diuniumkan dan 
d i p e r b a n y a k / d i  t.erb i l.kan o l e h  P ihak  Kodua,  s o n d i r i  maupun rne la lu i
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pihak lain untuk kepontingan Pihak Kedua, terutama dalam bentuk 
buku untuk sejumlah ...... (........... ) eksemplar.'

Pasal 2
• i , ,

Pihak 1; Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa naskah tersebut 
seluruhnya .ciptaan ' pihak--Pertama sendiri dan tidak bersangkut 
paut dengan ciptaan pihak lainnya, dan ufil.uk itu Pihak Pertama 
mQiijamin .Pihak Kedua bahwa Pihak Pertama. akan bertanggung jawab 
serta memikul resiko atas setiap tuntutan pidana maupun gugatan 
perdata berupa apapun dan dari pihak manapun di kemudian hari 
yang menyatakan bahwa naskah tersebut, balk sebahagian maupun 
seluruhnya --merupakan ciptaan mi 11k.pihak lain, atau pihak lain 
menyulakan mempunyai hak terleblh dahulu atau turut mempunyai hak 
atas naskah ciptaan Pihak Pertama tersebut.

Pasal 3
1. Pihak Pertama rnenjamin, Pihak Kedua, bahwa Pihak Kedua adalah 

satu-satunya pihak yang diberi hak dan kewenangan oleh Pihak 
Pertama untuk mengumumkan dan memperbanyak atau menerbitkan 
naskah Pihak Pertama. tersebut diatas, dan pihak Pertama 
berjanji-, tidak akan rnengutip dari naskah yang telah 
diserahkannya kepada * Pihak Kedua melebihi batas yang 
d i perbolehkan oleh ketentuan hukum dan perundaug-undangan, 
tidak akan membuat naskah lain yang isinya sama atnu menyamai 
naskah yang disorahkan kepada Pihak Kedua, serta tidak akan 
meinbantu atau memberi izin dengan cara bagaimanapun juga usaha 
untfiik mengumumkan1 dan memperbanyak atau menerbitkan naskah 
somacain itu oleh pihak lain, dan oleh karena 1tu Pihak Pertama 
akan menanggung■segala resiko dan kerugian Pihak Kedua sebagai 
aklbat dari pelanggaran Jaminan dan atau janji yang diberikan 
oleh Pihak Pertama sebagaimana tersebut diatas.

2. Tanpa seizin Pihak Pertama, Pihak Kedua tidak berhak untuk 
mcmgal Ihkan hak dan i z1n untuk mengumumkan dan memperbanyak 
atau menerbitkan naskah yang diterima Pihak Kedua dari Pihak 
Pertama berdasarkan perjanjian ini kepada pihak atau badan 
lalnnya, dan segala tindakan scmacam itu adalah batal demi 
hukum, tanpa mengurangi hak Pihak Pertama untuk mencabut 
kembali hak dan izin pengumuman dan perbanyakan atau
‘penerbitan itu dari Pihak Kedua.

Pasal 4
Pihak Pertama berhak dan dengan ini diberi kuasa penuh oleh Pihak 
Kedua untuk mengetahui atau moneliti atau memeriksa iumlah
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perbanyakan buku yang sesungguhnya dari perusahaan yang mencetak 
ataU memperbanyak naskah Pihak Pertama, atau mencari cara lain 
untuk | mempfcroleh informasi sejujurnya berkenaan dengan* hal 
tersebut. '

Pasal 5

1. Atas' seluruh jumlah perbanyakan atau penerbitan naskah 
■■ [tersebut*. Pihak pertama akan menerima imbalan clari Pihak Kedua
iberupa royalti/honorarlum sebesar .. % ( ....  prosen) dari
harga jual buku yang dltetapkan Pihak Kedua.
.f ■ i ' i • .....

2. Jumlah imbalan atau penerimaan royalt1/honorarium sesungguhnya 
yang 1 menjadi hak Pihak Pertama akan dihitung dari setiap 
jumlah eksemplar buku yang telah terjual oleh Pihak KerJua, dan 
akan dlbayarkan oleh Pihak Kedua secara tunai dan sekali gus 
kepada Pihak Pertama setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu pada 
setiap akhir bulan Jun1 dan Oesember, dengan berpedoman pada 
pembukuan atau laporan penjualan resnri yang dlperoleh Pihak 
Pertama dari Pihak Kedua.

- • ;/>. ’•
3. Semua. uang muka/persekot atau pinjaman ynng diporoleh Pihak 

Pertama ; ■ dari pihak Kedua dalam rangka pengumuman dan 
perbanyakan atau penerbitan naskah.Pihak Pertama tersebut, 
akan diperhitungkan pada waktu pembayaran honorarium Pihak 
■Pertama yang terdekat.
/ ) • " • I;''I i a *• '- I ! j . *

4. Atas setiap jumlah 1mba1an/honorarium _ Pihak Pertama, oleh 
Pihak Kedua akan dlkenakan pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) 
sasiial dengan ketentuan hukum dan perundang-undangan berlaku, 
dan'dengan; memberi Ran bukti pemotongan pajak seporlunya kepada 
Pihak Pertama.

Pasal 6

Tanpa j mengurangi hak Pihak Pertama untuk memberIkan usul dan 
saran, Pihak Kedua berhak dan borwenang sepenuhnya untuk 
■menetapkan disain dan format buku, serta harga dan earn 
penjualannya.

Pasal 7

1. Pihak Kedua wajib untuk mongumurnkan dan memperbanyak atau 
menerbitkan naskah Pihak Pertama tersebut dalam jangka waktu 
solambat-lambatnya 1 (satu) tahun tarlrijtung sejak penanda- 
tanganan perjanjian Ini.

2, Apabila * jangka waktu sobagaimana tersebut dalam ayat 1 pasal 
Ini torlampaui, dan bernyata naskah Pihak Pertama belurn juga 
diporbanyak dan diumumkan secara luas oleh Pihak Kedua tanpa
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pemberitahuan alasan keterlambatan npapun oleh Pihak Kedua 
pada Pihak Pertama, maka dengan sendirinya hak dan izin 
pengumumaiV' dan perbanyakan atau penerbitan nnsknh Pihak 
Pertama'tersebut sopenuhnya kembali kepada Pihak Pertama, dan 
Pihak Pertama oleh karena itu tidak berkewajiban untuk 
mengemba!ikan sama sakal i persekot atau uang muka yang telah 
dibayar oleh* Pihak Kodua kepada Pihak Pertama.

Pasal 8
.Tanpa mcrubah rnakna dan tujuan‘sesungguhnya, Pihak Kedua berhak 
seper^Hinya untuk mengubah, atau menyeinpurnakan, atau menyunting 
judul. dan isi naskah Pihak Pertama menurut susunan tata bahasa 
-yang baik dan kebiasaan yang lazim berlaku dalam dunia penerbitan 
buku.

Pasal 9
Soboluni cotak perbanyakan (cetak-massal ), Pihak Pertama wnjib 
menollti ; terlebih dahulu naskah bersih hasil suntingan, atau 
cetak coba atau semacamnya, sekUrang-kurangnya satu kali dan 
kemudian motnbubuhi persotujuan cetaknya, cinr̂  apabila oleh karena 
sesuatu alasan Pihak Pertama tidak dapat ntau tidak memungkinkan 
untuk 'melakukan kewajiban tersebut, maka Pihak Kedua dengan
• iktikad hoik akan melaksanakan sendiri hal-hal itu, satu dan lain 
untuk -effisiensi waktu dan penghematan biaya penerbitan' naskah 
torsebut:

Pasal 10

1. Pihak Pertama berhak untuk^menerima dari Pihak Kedua sebanyak 
20 (dua puluh) eksemplar con boh buku sebagai bukti perbanyakan 
cetakan pertama dan sebanyak 10 (sepuluh) eksemplar lagi untuk 
sotlap cetak ulang berikutnya.

1 : !
2. Pihak Pertama berhak membel1 -sendiri buku karangannya tersebut 

dalam jumlah berapapun, dengan mendapat potongan harga/rabat 
maksimum sebesar 35 % (tigapuluh lima prosen).

Pasal 11

Jntuk- -keperluan promosi, resensi, hadiah, complementary dan 
lain-lainnya,■ . Pihak Kedua diperbolohkan memperbanyak atau 
nencetak lebih*dari jumlah yang ditentukan dalam Pasal 1, dengan 
jatae. maksimum sejumluh liOO (lima rabus) eksemplar untuk setiap 
jdisi, dan dari jumlah perbanyakan atau cotak lebih tersebut 
.idak turut diperhitunykan honorarium Pihak Pertama menurut
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perhitungan ketentuan Pasal 5.

1 P J hak i Kedua waj 1 b member i tahu Pihak Pertama secopatnyn al.au 
s g  Tambatnya dalam jangka waktu 3 bulan bahwa perbanyakan buku 
!terbitan Pihak Kedua yang bereumber dari naskah Pihak Pertama 
; tolah terjual habis.

■I ' 1 ' > : *• , ■, .2. Dalam hal sebagalmana tersebut pada ayat 1 par>al mi, Pihak 
Kedua wajib menegaskan secara tertulin kepada Pihak Pertama

■ bahwa Pihak Kedua bermaksud akan memperbanyak atau mencetak 
ulang atau sebal iknya tidak akan memperbanyak atau mencetak 

ljulang lagi naskah Pihak Pertama.,
3. Apabila Pihak Kedua memutuskan akan memperbanyak ulang 

kernbali; maka t.enggang waktu antara keputusan memperbanyak 
ulang dan pelaksanaannnya maksimum tidak boleh melampaui 
jangka waktu I (satu) tahun.
; I . i

4.|Soluruh hak dan kewajiban kedua pihak berkenaan dengan 
perbanyakan ulang, berlaku mutatis mutandis dengan ketentuan-. 
.ketentuan yang mengatur perbanyakan atau penerbitan buku utituk 
pertama kalinya dalam perjanjian ini. i

G. lApahlln- Pihak Kedua memutu&kan tidak akan memperbanyak atau 
mencetak ulang lag! naskah Pihak Pertamn, maka terhi l.ung sejak 
tangyal keputusan itu sonata hak penyumumnn dan perbanyakan 
atau penerbitan naskah mi 1 ik Pihak Pertama de-mi hukum akan 
kembali kepada Pihak Pertama.

Pasa l  12

Pasal 13

1. Apabila Pihak Pertama menlnggal dunia, maka seyala hak dan 
kewajiban Pihak Pertama berkenaan dengan perjanjian ini demi 
hukum beralih dan mengikat sepenuhnya pada ahli waris Pihak 
Pertama yang sah.

2. Ponetapan ahli waris Pihnk Pertama wajib dilaksanakan dalam 
jangka waktu selambat-lambat G (enam) bulan sejak meninggalnya 
Pihak Pertama.

3. Dalam hal ahli waris Pihak Pertama Inhih dari 1 (satu) orang, 
.maka mereka wajib menunjuk salah seorang diantaranya atau
orang/ pihak lain untuk ntewak i 1 i merefcn dalam berurusan dengan 
Plhtik Kedua.
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4 ."jApubi latytetentuanl  a y a t  -2 dan 3 pasal  i n i  t i d a k  d > aba i knn ,, mal'.a 
iViliaki Kedua berhak untuk melaksanaknn hak dan knwnj i b an -
j iya • terfhacfap P i h ak  Pertama b c rd as a r k a n  ( l e r j m i j  Jan i n i  secara  
bai k menurut  p er t h n ba n y a n  Pi hak  Kedua r . o h d i r l .

Pasal 14

Segala .sesuatu ! yang, tidak atau belum cukup diatur dalam 
perjanjian ini akan d Ise.jesaikan kedua p ihak secara musyawnrah

■ dan! mufakat bersama. "•

Pasal 15
/tongenai perjanjian in I , akibat oerta polnk,'?/iMnnnnya kedua bolnh 
pilink memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada Pengadilan 
Negeri Kotamadya Surabaya, Jawa Timur.

• i -Dibuat dan cn cannatnngani 
•Di Surabaya, pada tanggal in Oktobsr inns

Pihak Pertama, Pihak Kedua,
PT. PUSTAKA NUSA INDAM

(
D 1 r  e k t  u r

)
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