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BABIV 


PENUTUP 


1. Kesimpulan 

a.l. 	Perlindungrul hal< cipta diberikan kepada suafu program komputer jika telah 

1ll~menuhi syarat sebagai ciptaan yang filempooyai bentuk khas (spesifik) dan 

memplmyai v.ratak pribadi atan memmjukkan keaslian (orisinal); 

2. 	 Pemegang hak cipta akan Juendapatkan perlinduugan hak cipta atas prognun 

komputenlya yang berlaku selama 50 (lima p1l11lh) tOOun yang dimulai sejak 1 

Januari untuk tabl«l b~rikutnya setelab prognun kOInputer tersebut diciptakan 

(apabiJa t.anggal penciptaannya dapat diketahui dengan jelas) atan dimulai 

sejak 1 Januari mlfuk tahwl berikutnya setelah prognun komputer tersebut 

di\Unumkan~ 

3. 	 Undang-tmdang hak cipta Indonesia menganut stelsel pendaftaran negatif 

dekJarati:(, yaitu pendaftaran ciptaan tennasllk program kompnter tidal< mutlak 

hanls dilal<ukan, baik ciptaan yang didaftarkan ataupoo tidak didaftarkan tetap 

dilindlmgi oJeh lmdang-undang hak cipta dan semua pennohonan pendaftaran 

ciptarul ak(uJ diterima dengrul tidal< terlaIn mengadakan penelitian mengenai hak 

pemohon~ kecnal i j ika sudah j ehts temyata ada pehmggaran hak cipta; 

b.I. 	Pada dasanlya pelanggaran hak cipta terhadap progranl komputer adalah 

pelanggaran terhadap hak khllSUS pencipta program komputer atan penerima 

hakllya" dt~Ilgan nwngul1lluukan atau memperbanyak prognun komputer itu 
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mauplUllnemberi ijin lUltuk itu t.anpa ada persetujuan tertulis dari pencipta. stau 

penerima haknya; 

2. 	 Berdasarkrul fiUlgsi sosial yang terkandung di dalam hal< nlilik atas hal< cipta, 

maka terdapat perbl13tan-perbuatan yang sebenarnya rnerupakan pe Ianggaran 

t.erhadap hak khusus pencipta atau penerima hal<,. tetapi oleh lUldang-IUldang hal< 

cipta dikecuaJikan dari pelangganm hal< cipta. terhadap program komputer 

sesuai dengan syarat-syarat yang diatur dalam lUldang-lUldang hal< cipta 

tersebut; 

3. 	 Berdasarkan undang-luldang hak cipta. maka baik alat peuegak hukum (negara) 

maupnn pihak pemegang hak cipta. sarna-sarna mempunyai inisiatif dan 

berperan aktif dalam tnelakukan upaya-upaya pemulihan terhadap pelanggaran 

hak cipta terhadap program kompnter, sehingga upaya pemulihan tersebut dapat 

dilaJ.alkan melalui gugatruJ perdata oleh pemegrulg hal< cipta dan hmtutan pidrula 

oleh negan1. 

2. Saran 

n. 	Menyadari bah\-va tidak cukup hanya dengan penghormatan d~Ul pengakuan dari 

pihak lain suatn program komputer akan dapat terlindlmgi dan terjamin dari 

pelanggaran hnk cipta, mnka untuk lebih mendapal:kan kepastian huk'1Jll1 dari hak 

ciptanya dan tlntuk memudahkan pembuktian dalam haJ tel~jadi sengketa hak cipta, 

diharapk~U1 s~tjap pemegang hak cipta atas progrrun komputer untllk melakukan 

pendaftru-an alas program komputernya kepada Menteri Kehakiman melalui 

direktur patent d(Ul hal< cipta; 
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b. Kecendenulgan meningkatnya kejahatan dalam bidang hak cipt.a bruk kualitas 

maupun kuantitasnya, tenltama pelanggaran hak cipta terhadap program komputer 

yang tergolong sulit tU1tuk diketahui dan dipecahkan, rnemmtut alat penegak 

hnktUl1 khususnya penyidik kepolisian agar lebih meningkatkan pengetahuan 

mereka mengenai kornputer dan hal-hal yang terkait dengan komputer dan 

mungkin bekerja sarna dengan ahli-ahli di bidang komputer lmtuk menindak 

segala kegiatan yang digolongkall sebagai pelanggaran hak cipta terhadap 

program kompllter dan kemudian memulihkan pelanggaran-pelanggaran hak cipta 

tersebut sesuai dengan bukwn yang berlaku; 

c. Bagi masyarakat diharapkan agar tidak terjebak tmtuk memheli program komputer 

hasil bajakan walaupun harganya relatiflebih murah, karena. bagaimanapWl juga 

program komputer tersebut adaJah hasil dari kejahatru1 yang dilakukan oleh orang 

lain, sehingga harruuwIfuk dilniliki. 
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