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BAB I  

PENDAHULUAN  

 

A. Latar Belakang  

Indonesia merupakan salah satu negara dengan keanekaragaman 

etnik atau suku bangsa dan budaya yang memesona di kacamata dunia. 

Dengan banyaknya etnik atau suku bangsa dan budaya yang di miliki hal ini 

membuktikan, bahwa banyak pula buah pemikiran yang nantinya akan 

menghasilkan produk-produk baru serta menyumbangkan daya kreatifitas 

pada perkembangan dibidang perdagangan, industri, dan investasi. 

Sehingga memerlukan peningkatan perlindungan bagi pencipta dan pemilik 

hak terkait akan hak-hak hukum yang diperlukan untuk melindungi hasil 

daripada buah pemikiran, biasa dikenal sebagai “intellectual property 

rights”(IPR). Intellectual property rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi 

hasil olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna 

untuk manusia pada intinya. 

 Hak Kekayaan Intelektual (HKI1) adalah hak untuk menikmati 

secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.2 Hasil kreativitas 

tersebut merupakan hasil cipta yang diciptakan berdasakan inspirasi dari 

                                                           
1E-Tutorial HKI. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual. http://e-

tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/. Diakses 19 Oktober 2015 menjelaskan 

bahwa Hak Kekayaan Intelektual, disingkat “HKI “ atau akronim “HaKI” , adalah padanan kata 

yang biasa digunakan untuk Intellectual Property Rights (IPR), yakni hak yang timbul bagi hasil 

olah pikir yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia pada intinya 

HKI adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual.   

 2 Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual. 2013. Banten. Direktorat Jendral Hak 

Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Halaman.iii    

http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/
http://e-tutorial.dgip.go.id/pengertian-hak-kekayaan-intelektual/
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pencipta. Hak cipta (copyright) merupakan perwujudan Hak Asasi Manusia 

lahir secara otomatis sejak suatu ciptaan memenuhi persyaratan Hak Cipta 

(standard of Copyright’s ability) di ciptakan oleh pencipta.3 Konsep hak 

cipta timbul dari ide bahwa hak-hak hukum bagi karya-karya seperti itu 

harus ditetapkan dan dilindungi, bahwa orang yang menghasilkan karya 

budaya harus dilindungi dari segi sosial dan ekonomi.4  

Tetapi tidak ada persyaratan formal untuk perolehan perlindungan 

Hak Cipta, yang bearti tidak ada prosedur pendaftaran suatu Hak Cipta. 

Namun, ada kesulitan untuk membuktikan hak cipta. Adanya kesulitan 

tersebut membuat kecenderungan untuk pendaftaran ciptaan guna 

memeperoleh surat pendaftaran ciptaan.5 Hak cipta sebagai salah satu 

bagian daripada hukum positif yang diperkenalkan dan diberlakukan 

pertama sekali oleh Pemerintah Belanda di Indonesia, sudah tentu tidak 

terlepas dari tata Hukum nasional masa lampau sebelum dan sesudah 

proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia.6  

Pasca-Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian organisasi 

perdagangan dunia (Agremeent The Establishing World Trade 

Organization) melalui UU No. 7 Tahun 1994, maka Indonesia terikat dan 

diwajibkan untuk mengharmonisasi hukumnya yang terkait dengan 

                                                           
3Rahmi Jened. 2014. Penerbit PT Citra Aditya Bakti.Bandung. Hukum Hak Cipta 

(copyright’law). Halaman 103. 
4 Masri Maris, 2006. Buku Panduan Hak Cipta Asia versi Indonesia. Ikatan Penerbit 

Indonesia (Ikapi). Jakarta. Indonesia.Diterjemahkan dari Tamotsu Huzomi. .2004. Asian 

Copyright Handbook. Asia/Pasific Cultural Center for UNESCO.Japan. Halaman 4. 
5 Op.cit. Rahmi Jened.Halaman 104.   
6 Sophar Maru Hutagalung.2012. Hak cipta:Kedudukan Dan Perananya Dalam 

Pembangunan. Jakarta: Sinar Grafika, Halaman 14 
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persetujuan ini.7  Sehingga hak cipta sebagai satu bagian dalam bidang hak 

kekayaan intelektual juga terkena imbas dari hamonisasi hukum ini.8  

Dalam praktiknya, harmonisasi hukum hak cipta ini yang telah 

dilakukan beberapa kali, Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 

yang merupakan peraturan  Perundang-undangan Hak Cipta terbaru yang 

menggantikan peraturan lama yakni Undang-undang Nomor 19 tahun 2002. 

Hak Cipta merupakan bagian yang terbesar dalam Hak Kekayaan 

Intelektual, terutama hak cipta dalam industri buku. Industri buku 

merupakan industri yang paling strategis dalam membangun dan 

meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan bangsa.9  

Namun dalam praktik yang ada, masih banyaknya kegiatan 

pembajakan buku. Hal ini membuktikan telah terjadinya krisis multidimensi 

yang terus tumbuh berkembang dalam kegiatan pembajakan buku, sehingga 

walaupun Tim Penanggulangan Masalah Pembajakan Buku (Tim PMPB) 

beberapa kali mampu menangkap para pembajak buku, namun sebagian 

besar dari mereka tidak mendapatkan hukuman yang setimpal, bahkan ada 

yang terbebas sama sekali dari jeratan hukum.10 Hal itu terjadi karena di 

dalam penanganan kasus-kasus pelanggaran hak cipta sejauh ini masih 

menghadapi kendala teknis. Diantarannya, kurangnya pemahaman tentang 

                                                           
7 Budi Agus Riswadi dan M Syamsudin.2004.Hak Kekayaan Intelektual Dan Budaya 

Hukum. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Halaman 1 
8 Ibid 
9Op.cit. Masri Maris. Halaman. xi 
10 Ibid, halaman xi 
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konsepsi hak cipta sehingga menimbulkan perbedaan persepsi diantara 

aparat penegak hukum.11 

Maraknya pelanggaran hak cipta yang terjadi, dimana disebut 

sebagai pelanggaran hak cipta apabila telah melanggar ketentuan pada Pasal 

2 ayat (1)  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang  Hak Cipta  yang 

berbunyi “ Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang 

Hak cipta untuk mengumumkan atau memeperbanyak Ciptaannya, yang 

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. 

Umumnya pelanggaran hak cipta di latar belakangi untuk mencari 

keuntungan financial secara cepat dengan mengabaikan kepentingan para 

pencipta dan pemegang izin hak cipta. Apabila hal tersebut terjadi maka 

pihak yang melanggar hak cipta tersebut dapat digugat secara keperdataan 

ke Pengadilan Niaga.  Hal ini sebagaimana dibunyikan pada ketentuan pasal 

56 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta.    

Pada kasus HKI perkara perdata khusus Hak Cipta, The Institute 

For Motivational Living, Inc  melawan Yon Nofiar. Dimana The Institute 

For Motivational Living, Inc merupakan perusahaan yang didirikan 

berdasarkan hukum Amerika Serikat, yang beralamat di 8392 Tod 

Avenue,Boardman, Ohio 44512. Perusahaan Amerika serikat tersebut 

menguasakan gugatannya  pada Yudiarto Medio Natama 

                                                           
11 Op.cit. Sophar Maru Hutagalung. Halaman 331  
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Simbolon,SH.,Mhum.,  Riyadi Wahyu Indarto, SH., pada kantor Hukum 

Simbolon & Partners, yang beralamat di Menara Bidakari I, lantai II, JL. 

Gatot Subroto Kav 71-73 Jakarta Selatan 12780.  Sedangkan Yon Nofiar 

merupakan Warga Negara Indonesia yang beralamat di Jalan Lumbu tengah 

Raya No. 47 RT. 010 RW. 028, Kelurahan Bojong Rawa Lumbu, 

Kecamatan Rawa Lumbu, Bekasi 171116, Jawa Barat.  

Kasus tersebut bermula dari  Yon Nofiar  yang dahulu memiliki 

hubungan kerjasama dengan The Institute For Motivational Living,Inc 

menunjuk dan mengangkat Yon Nofiar sebagai agen resmi untuk wilayah 

Indonesia periode tahun 2002 sampai 2005. Menurut informasi The Institute 

For Motivational Living, Inc, Yon Nofiar bermaksud untuk menulis dan 

menerbitkan buku dengan  judul DISC: The Leading Behavioral Assesment 

Tools pada Desember 2004, dimana dalam materi ciptaannya tersebut Yon 

Nofiar hendak meminta izin menggunakan ‘patterndescription” materi 

ciptaan dari The Institute For Motivational  Living, Inc. Tetapi dengan tegas 

The Institute For Motivational Living, Inc tidak memberikan persetujuan 

dan izin untuk menggunakan materi ciptaannya tersebut. Namun 

kenyataannya Yon Nofiar tetap menulis dan menerbitkan bukunya pada 

tahun 2005 melalui lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas 

Indonesia secara sepihak telah mencantumkan nama The Institutet For 

Motivational Living, Inc. Tindakan Yon Nofiar Tersebut kemudian oleh 

The Institute For Motivational Living,Inc dibawa ke Pengadilan Niaga 

Jakarta Pusat dengan dalil gugatan yang  menjelaskan bahwa tergugat Yon 
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Nofiar telah menggunakan, mengalih bahasa, memperbanyak, dan 

medistribusikan material penggugat (The Institute For Motivational 

Living,Inc) dalam buku tergugat tanpa persetujuan penggugat. Tergugat 

telah mengumumkan, mengklaim, dan memperjual belikan materi ciptaan 

penggugat. Serta telah mengumumkan dan/atau memperbanyak materi 

ciptaan penggugat pada kegiatan komersial dan/atau kepentingan yang 

berkaitan dengan kegiatan komersial tanpa persetujuan dan izin dari 

penggugat dan telah tidak mencantumkan nama penggugat sebagai pencipta 

dan/atau pemegang hak cipta pada materi ciptaan yang telah diumumkan 

dan atau diperbanyak.  Yang mana hal tersebut telah memenuhi unsur-unsur 

pelanggaran Hak cipta milik penggugat. Menurut pasal 2 ayat (1) UU Hak 

cipta nomor 19 tahun 2002, yang menegaskan; 

 Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang 

Hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaanya, yang 

timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi 

pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 12 

Dalam Eksepsi jawaban tergugat menjelaskan bahwa penggugat The 

Institute For Motivational Living,Inc tidak memilki Legal Standing, 

gugatan penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium), gugatan 

penggugat kabur (Obscuur libel) dan Gugatan Error In Persona . Putusan 

Pengadilan Niaga Nomor : 61/PDT.SUS/HAK 

CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. mengadili dalam Provisi; “ menolak 

                                                           
12 Undang-undang Republik Indonesia Tentang  Hak Cipta Nomor 19 tahun 2002  
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Provisi yang diajukan oleh penggugat’, dalam Eksepsi; mengabulkan 

Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat untuk sebagian, dan dalam pokok 

perkara;  menyatakan  gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet 

onvankelijk verklaad), dan menghukum pengugat untuk membayar biaya-

biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp.516.000; (lima ratus enam 

belas ribu rupiah).   

Perkara tersebut tidak hanya sampai di pengadilan tingkat pertama 

melainkan The Institute For Motivational Living,Inc melanjutkan perkara 

tesebut untuk diperiksa  oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi. Pada 

Putusan Nomor 306K/Pdt.Sus-HKI/2014 dalam putusan tersebut mengadili 

dengan; menolak permohonan kasasi The Institute For Motivational Living, 

Inc, menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara dalam 

tingkat kasasi sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).  

Dari gambaran kasus tersebut penulis tertarik untuk menelaa isi 

daripada Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/PDT.SUS/HAK 

CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST. yang menyatakan bahwa isi dari pada 

gugatan penggugat kabur (Obscuur Libel) sehingga tidak dapat diterima 

(niet onvankelijk verklaad), serta Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

306K/Pdt.Sus-HKI/2014 yang menolak permohonan kasasi Institute For 

Motivational Living,inc. Untuk menelaa lebih dalam lagi terkait batasan 

penilaian obscuur libelnya suatu gugatan yang dilihat dari pertimbangan 

hakim dalam putusan-putusan tersebut. Sehingga penulis mengambil judul  
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“ Batasan Penilaian Obscuur Libel dalam Perkara Perdata Khusus 

Hak Cipta Buku (Analisa Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 

61/PDT.SUS/HAK CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Jo Putusan 

Mahkamah Agung Nomor: 306K/Pdt.Sus-HKI/2014).” 

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dengan adanya 

bentuk pelanggaran hak cipta tersebut, diselesaikan dengan menghasilkan 

putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/PDT.SUS/HAK 

CIPTA/2013/PN.NIAGA.JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

306K/Pdt.Sus-HKI/2014,yang menyatakan  gugatan penggugat tidak dapat 

diterima (niet onvankelijk verklaad) karena gugtan penggugat kabur 

(obscuur libel)  maka penulis tertarik untuk membahas terkait; 

Bagaimana pertimbangan  Hakim dalam memberikan penilaian obscuur 

libel sebagai dasar Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/PDT.SUS/HAK 

CIPTA/ 2013/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung 

No.306K/Pdt.sus-HKI/2014 dilihat dari prinsip Hukum Acara Perdata dan 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta  (UU No. 19 Tahun 

2002 dan UU No. 28 Tahun 2014) ? 

 

C. Tujuan Penulisan  

Mengetahui pertimbangan  Hakim dalam memberikan penilaian obscuur 

libel sebagai dasar Putusan Pengadilan Niaga Nomor: 61/PDT.SUS/HAK 
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CIPTA/ 2013/ PN.NIAGA.JKT.PST Jo Putusan Mahkamah Agung 

No.306K/Pdt.sus-HKI/2014 dilihat dari prinsip Hukum Acara Perdata dan 

Undang-Undang Republik Indonesia tentang Hak Cipta  (UU No. 19 Tahun 

2002 dan UU No. 28 Tahun 2014). 

 

D. Manfaat  

1. Manfaat teoritis  

a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan referensi 

penelitian hukum dalam perkembangan ilmu pengetahuan serta 

pemahaman lebih mendalam terkait Hukum Acara Perdata dilingkup 

Hak Kekayaan Intelektual.  

2. Manfaat Praktis  

a.  Dengan adanya Penelitian ini  diharapkan dapat memberikan 

wawasan sekaligus menjadi gambaran umum bagi pemerintah untuk 

mengukur sejauh mana persentase publik dalam menjalankan 

kebijakan pemerintah dalam pengaturan serta perlindungan akan Hak 

Cipta. 

b. Meningkatkan serta menanamkan pemahaman kepada masyarakat 

untuk dapat lebih menghargai pentingnya sebuah hasil ciptaan, 

sehingga dapat mengubah sudut padangan yang semula tidak begitu 

peduli menjadi peduli untuk menghargai dan menjaga sebuah hasil 

ciptaan.  
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E. Kegunaan  

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi khazana intelektual baru dalam 

ilmu hukum guna menambah pengetahuan dalam rangka menunjang 

pengembangan ilmu bagi penulis dan para kaum akademisi khususnya, 

mahasiswa Fakultas hukum. Sekaligus sebagai syarat akademik untuk 

memperoleh gelar kesarjanaan S1 dibidang ilmu hukum.   

2. Bagi pemerintah  

Pemerintah dapat membuka mata terkait keberlakuan kebijakan yang 

ada serta lebih mempertegas sikap dalam menyikapi keadaan ruang 

publik dengan banyaknya langkah pemajuan pertumbuhan intelektual 

dalam masyarakat  

3. Bagi Masyarakat  

Masyarakat dapat mengikuti keadaan yang ada serta dapat lebih 

menghargai sebuah hasil cipta, rasa dan karsa sebuah estentika khazana 

intelektual.  

 

F. Metode Penelitian  

a) Metode pendekatan  

Sebuah penelitian tidak akan lepas dari metode yang akan digunakan, 

dalam kaitannya dengan permasalahan yang dikemukakan maka metode 
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yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif.13 Peneliti 

perlu menggunakan pendekatan dalam setiap analisisnya. Pendekatan 

ini bahkan akan dapat menentukan nilai dari hasil penelitian 

tersebut.14Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, 

yakni dengan mempelajari jurnal-jurnal, buku-buku, peraturan 

perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan 

penelitian ini. 15 

b) Jenis Bahan Hukum: 

1) Bahan Hukum Primer16 : 

Putusan Pengadilan Niaga Nomor : No. 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/ 

2013/ PN. NIAGA. JKT. PST Jo Putusan Mahkamah Agung No. 

                                                           
13 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji.2011.Penelitian Hukum Normatif (suatu tinjauan 

singkat). Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 13-14 
14 Dr. Mukti fajar ND dan Yulianto Achmad,MH. 2010, Dualisme Penelitian Hukum 

Normatif & Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Halaman 184  
15 Op.cit. Soejono Soekanto Halaman 52 
16 Bambang Sunggono.1998.Metode penelitian Hukum, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 

halaman 116. Bambang mengemukaan bahwa bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri dari, 1) Norma atau kaida dasar pembukaan UUD 1945.2) Peraturan dasar, 

yaitu UUD 1945 dan Ketetapan-ketetapan MPR. 3) Peraturan Perundang-undangan. 4) bahan 

hukum yang tidak dikodifikasi, misal hukum adat. 5) Yurisprudensi. 6) Traktat. 7) Bahan hukum 

dari jaman penjajahan yang kini masih berlaku. Dalam pasal 1 ayat (2) UU No. 10  Tahun 2004 

tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, dinyatakan bahwa peraturan perundang-

undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang 

berwenang dan mengikat secara umum, selanjutnya dalam pasal 54 dinyatakan teknik 

penyusunan dan/atau bentuk keputusan Presiden, Keputusan Pimpinan Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat, Pimpinan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, Keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi, Keputusan Kepala Badan, 

lembaga, atau Komisi yang setingkat, Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

Provinsi, Keputusan Gubernur, Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, 

Keputusan Bupati/walikota, Keputusan Kepala Desa, atau setingkat harus berpedoman pada 

teknik penyusunan dan/atau bentuk yang diatur dalam Undang-undang ini, lebih lanjut dalam 

pasal 56 dinyatakan; semua Keputusan Presiden, keputusan Menteri, Keputusan Gubernur, 

keputusan Bupati/walikota, atau Keputusan pejabat lainnyanssebagaimana yang dimaksud 

dalam pasal 54 yang sifatnya mengatur, yang sudah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, 

harus dibaca sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.   
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306K/Pdt.sus-HKI/2014, Undang Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 

2014 

2) Bahan Hukum Skunder :  

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung 

bahan hukum primer. Biasanya berupa data-data yang diperoleh dari 

studi pustaka seperti jurnal-jurnal, buku-buku, makalah, atau 

sumber-sumber yang berhubungan dengan obyek penelitian.  

3) Bahan Hukum Tersier :  

merupakan bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun 

penjelasan dari bahan hukum primer maupun bahan hukum skunder 

seperti dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, Wikipedia  

c) Teknik pengumpulan data: Studi Pustaka17 dan  Studi Dokumen18  

d) Teknik Analisa bahan Hukum: Teknik yang digunakan pada penelitian 

ini yakni analisis isi (content analysis) dari putusan Pengadilan Niaga 

Nomor : No. 61/PDT.SUS/HAK CIPTA/ 2013/ PN. NIAGA. JKT. PST 

Jo Putusan MA No. 306K/Pdt.sus-HKI/2014, analisis perbandingan 

                                                           
17 Soejono Soekanto dan Sri Mamudji.dalam bukunya berjudul Penelitian Hukum Normatif (suatu 

tinjauan singkat) menyatakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan tersebut 

mencakup; (1) penelitian terhadap asas-asas hukum, (2) penelitian terhadap sitematik hukum, (3) 

penelitian terhadap taraf sinkronasi vertikal dan horizontal, (4) perbandingan hukum, (5) sejarah 

hukum.  
18 Studi dokumen (document study) atau kajian dokumen adalah salah satu metode pengumpulan 

data dalam sebuah penelitian. Dokumen yang dimaksudkan di sini adalah dapat berupa buku, 

novel/cerpen, monograf, CD, album foto, daftar nilai mahasiswa yang berbentuk tulis atau cetak dan 

lain-lain. 
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(comparative analysis) antara teori yang ada pada bahan hukum 

skunder, serta analisa dan atau analisa keselarasan. 

 

G.  Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dari 

masing-masing bab terdiri atas sub bab dari bab tersebut. Adapun 

sistematika penulisannya sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat pedahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keguanaan penelitian, 

kerangka teori, metode penelitian dan sitematika penulisan.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan kajian-kajian teoritik yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas antara lain; Hak cipta, pembuktian, putusan, 

gugatan obscuur libel, Hak Acara Pengadilan Niaga dalam perkara HaKi. 

 

BAB III PEMBAHASAN  

Dalam bab ini membahas mengenai uraian daripada pembahasan yang di 

angkat oleh penulis serta dianalisis menggunakan analisis isi (content 

analysis) dari putusan Pengadilan Niaga Nomor : No. 61/PDT.SUS/HAK 

CIPTA/ 2013/ PN. NIAGA. JKT. PST Jo Putusan MA No. 306K/Pdt.sus-
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HKI/2014, analisis perbandingan (comparative analysis) antara teori yang 

ada pada bahan hukum skunder dengan hasil wawancara narasumber pakar 

HKI, serta analisa dan atau analisa keselarasan. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum yang terdiri dari 

kesimpulan dari pembahasan pada bab sebelumnya dan saran penulis dalam 

memberikan masukan menanggapi permasalahan yang mejadi obyek kajian 

dari penulisan hukum ini.   




